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بعالتماي!عيثيم

اظطو!اتمحو.ايأودفيثهاصهدقا/قوقد،مَا!ةأصأ،بعةأوفىالكتابهذأيصظُر

منذفيهااطضارةونشأة،بهاالقومبأبطناورواشعبماوئكوأيئباساصهاولغتها؟"الفذلممرناضةالعر

والعقائديةوالاداريةالسباسيةحيا!هالتطؤرمقرابطةممكامآصو!ةتكويئثم،أرفهاالانسايغكر

.الميلادلبللثالثالفالأ!ايةحتى،اظارجيةوعلافاتها،والأديية-والاقصادية-وأفنبة

القونفىأراخرالفو!ونبْالهمعورخهايةححتىب!رأستهيمتدوالأولىالجؤ،صطليقالثاايلزلجئاو

*.الملادقبلىال!اج

يةالإداروعلومهاوتنظيما!هاوفلسفا!هاو3داجمها!كلمنثداتهايمةدالف!يا-الةشاحياقكالثااطزجمثو

ثفصطيأ.هوضوعبأمجثأالطبقيلأوأوضاعهأ

ية،والأضوبيةوالحرينيةوالدالمديخةبعماوضها،أىالواسعنمعناهايمأالمدالرا!2ئارنابوايتناولو

الحياةوأدوات،الفشنهنهتنفيذئلوساعفففلا،والش!كيليلأوالقنوفيةالتصويريةوفنونها

الراقبه.اليومية

وثقليب،فضاياهابأهمالقديمةيةاطضارحياشاصضعلىالكتابمنالجؤءهذاوحرص

قلليغيرةمددالاسنعانةذلكوتطلب،لحالاالمحتملأالةروضبحثو،الختلفةوجوههاعلىمش!ضها

الاَراءهـلمهمنالعظىالغالبيةأنالقارئيلحظوسوف،المئعارضةوالإَراءالمتقِاربةالآراءمن

ذكرتعهدتوفد،القديمالقوىيخناتارصيمغسأضهامنالرنمعلى،أجلاءأجمانبباحثين3راء

الشوطعظمنيمتبينأنذلدًمنوأردت،الحواشىفىذ!ها؟نبإلىنا،أصاالمتنفيأحماحهم

بحئاالقديمالقو!ىيخناتاربحثفىواجبنالنؤدىنقطعهأنيينالممرنحنعلينأشعينالذىيلالط:

إلىمجاجلأوهوإلاالقديمالتاريخفىرأىءنماأنهثاروالاَالتاريمْطلبةيأص!ئاشاولبستعين،!ذيا

وعنالمناقئةمنيجلرأىمفماوأنه،لقبولاالىأىشبوعيكنىليسوأنه،جديدصصث

.والردالأخذ

رصالةولكنها،القارئجهدمنضميئاضطابالكتابمناقشأ!بحفىمتابعةأنفىأشكولسست

أالث!ائكلالمش!تدغعلالإم!نبقدرححرص!توقد،!ثىءقبلح!القديمص!اتاروحقالعم
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المتخصص،يدمتناولفىنفسهالوقتفىوتظلالقأرئتعزضلا-ئالحواشىإلىالدقيةةوالتفاءيل

.إيا.قفايحتوعىؤضرورةلأهت؟الأولالفصلإلىلنسبهَباسيمالا

اؤلالت!منثئاشيرقدأمحاجهاإلىالاَراءردعلال!بحرصأنفىأخرىصةأشىدُولست

وعرضاجديدةفكرةالكتابهذامنص!!مةصفىأثتخصص!ررأنأرجوولكئى.،فيهادورهعن

.\ج!ديدا

طالمس!انهـوالهيؤكلخميىإلىبكاقيأق.لاؤلت?سأعئقد،سنواتخ!رجي!نا،بعدو

ض!الح-يزال!زجمد!

261ْ1تْدليممبر

*****

ممرالفاغمحدالمهندسالأسناذمنلمستهاإلىالطيبهاثعااونةعليشكرىلصضابىأزأنيسرقو

إ!دارفىأسهموامنوصالهيئةمديرش!سالغفارعبدالمهندسوالأستاذالم!دبالادارةمجلسءضر

خشيتىلولا،امما-امماعليهمشاقأسكلأنأردوكمنت،الأميريةالمطاجهيئةرجالمنالكأبهذا

وأق!،لصدأهَةبظرواعنقئيدبطروا!يعاب!مب!ىرأنةأذ!أنيسعدقو،احصيهماكللا

2خيرأعنيأدتهجزأهم،كنابىيكودأأققبلىكنابهال!ابهذايعتبركانمنهم
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اشولالفصل

يمةءل!داهصرأ!أء-ا

!!!3يمها!مط3أرشعلىالأوائلأجدادناأَهـلمق،عريقنحىبلدممر

ودسامةبخهاترلونإلىءخ!-مرمزا،21(يرالخريهَاحم!لىإشا!د!.لحورى)1((اَيمةوتاإ

(،زرَيخه-!تا"زةالوا،معناهبؤدىعدةدثتفمات(لاحم!وجهلموا.زرعواوكافةغرينهأ

السوداءأرءخاى*لح"نكمةتا"وقالوا،السمرةأرضأوالىوادأرضأى"باتارريهمة"و

جرو!ا(والهيراكليقيةاله!وغليفيةاى)يةالتمويرلَاضمفى"كلص!كلمةعنبالفصالممربوناثتفى)1(

حروذ،تجبلعدمفىعادتهمعلىجريا،الأخيرةالتنبثوتاءوالميبمالكافوححى،الئلاثةالساكنة

ففتوها:،كتابتهمفىالحركة

...!!!!-!!-!! !!
See Wb. ,V,126 7f

!!ء!كحوةنكتبوهامختلفةحروتحركةفيهااليهاأضافواععدودةمراتظ!ا

!!!!-M(!!.،نأل!ول"94.)6

(aphiques,Paris ,2891 ,V 302 (but without reference03!سDictionnairo des noms,5+!!هـ3!-م.H

.Ibid!!ايفاوربماكامة (without reference) ! kواكميةأوكمىالديموطيضخطهمفىوفيوها

!ل!!!-كميو

اختلافالىير.جع!و،مقصودةيخرهجائيةأخطاءالىالمراتهدهفىالحركةحروتوضعاختلافيرجعوقد

المرجحوضعهفىكيمةكلمةفىالحركةحرفسجلالمصريونوأخيرا.بهاكبتايتراالاتليميةاللهجات

-لامهوربماوخيمىيهمىنكبوها،لهجاتل!!وحابعدةولكنهم،-ليمةلكتبوهاالغبطيةنضوعهمفى

ايضا:

هـ.ك!كرول!عه-!)ههول*alsoولءهه*(1)

(0!.1.ctionary,Oxford ,9391-9291 p6!م.. .!.E !5 ,m A Coptic

أ%7كانلأ%يخميابسملفنلهاعىالاغريقعبروأخرا

اقترحوهمنمنأوائللدلكراجع،اثنعاتصهوالسوادمعنى)3(

225..E.AMELINEAU,!3 ographic de'1 Egypte!'1 epoque Copte, Paris,3918 p

به:أخدوامناواخروبن
5-4..*5 TET, Geographie de'1 Egypte ancienne, Paris,5791 ,Ipp*!.

خةومؤنئهالسو.عفةعنيعبرالقديمةالمصريةاللفةفى-ليمأو!لملف!انفىثكمن!ليس

001uvre)الليقسوادبمعنى"نجرحكم"فيقال،!ليةاو C)الئعرصا!بمض؟س!ندكم"وبقال!أ

914(.,Edfu)Iكم"يقالوlالخ...سوادالعإتبمعنى"يرة

!و!لهوا!خمرىوالاسمرالقاتماللونعلىذاتهالوقتفىيحبرألهذلكجانبالىيلاح!ومن

ءلىيدل7صولةفلابفمنأ؟والم!يةالمصر"اللف،أنميمالا،دا.طالأصداللونعنوا؟س،الإبهال

وأكمى؟ت(ارزيرير)أوزةرمعبودهموصتالمصريونا،عتبارهلىاوعلى،أعلمفيه،،السمرةبعنى

!يمإ!إ-إ!!إللأ...أسمراىكيمى

!"0005"75!،!"Dendera;!!ح(.Cairo 02,42213 (Dyn;*،()15.!ءLouvre C

-
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الصحراءاءفراربينول!غاتفرقءيزةفيااصواداأوا)سمرةطاجواعتبروا،)3(.00اوالسمراء

عنففحلا،جدب!اةش!إلى!مَمإشارة،الِحير!د-خثيمى"31ضاج!اأطلمقواافواب!طالمحيطة

والباديهْ.والةفرالخلاء.ماقتؤدىن!وتوهى،4!،وصرو،ضك:مثلأ!حرىنعوت

ابازيرةأرضعلىأطقواصين،الزراشةضلألماللفظىيرهمتصوفىيينالمصرالعربوشاب!

.بها)5؟تحفاىاال!عارىبينوبينهاوللتفرقةزرعهااصافةوَإخهاشلسوادالسوادأرضاسملعراقبا

ايةا،ئ!ةمعبودنهمووعفوا(Pap.Berlin,5603III,)1-نفسهاغةباله"مين5معبودهمووعنوا

الحالبطيعةلوداءوليت،خمريةأوسمراءسيدةأىكميةأوكيميةستبانها(ايزيى)

Baugeschiohte,5!+*،.38صى! des Denderahtempel,ْلة!+IV*ل.J

الحالبطبيعةسوداءوليت،سمراءحنطة،،أىكمةبدتدابأنهغلالهمأصناتصنصنفاووعفوا

Pap.Hearst,;5,VI,.16،أيضا Golenischeff's Glossary,,68;،!!!!! .B .D (Nu ,).paP XIX

الكي،ا،سمربمض"وركم،وهوعامااسما(حاصةالتمساحوبح!ة)المرةالبحراتعلىوأطلقوا

أوزيرالكب!معبودهمالىنسبتهااساسعلىأو،تملابحراباتجارهاسواء

.213,XXIX,44;Sinuhe"1638;رئ,Pyr.,b628,0135d0163

صرالأساللونكمنىأنالىاحوالهابمضفىأقربكانتكمةاوكمالمفةأنالابقةا،مئلةمنويتضح

الممريإ!،لدىالجماليةناحيتهمنكندامستجايكنلمالدىالحريحا،لوداللوندور،الرمرىاللونأومامة

أربابوأحدالقوانلوحاسقف!رتمينربهممنولا،ابر!ة4إبربتهمعنتحوراتهمععيتفقيكئولم

.الحالبعلبيعةالحنطةلونفىيتحبيكئولم،اليول

الحاديةا،صةننانىاحدفلون،الاسودباللونوصلكاتهم3حمملوبعضوعوروامنلواألمصري!نأننففلول!ا

تمنا)ينعثرةمةالفالأمرةةخماقأعدولون،الأسودراللوترع-ةنبمتوحوشبلمرعولْهتمثالاعثرة

بعض!فىنفرتارىأحمىالملكةالرعامسةعصرفنانىوصوربحض،ايضاالاصودباللونامونعنخدوتلفرعونه

.الألودباللونصورهاولونواالمدينةديرمقابر

بانلوتلونهفنانهبأرالظنالىتدعوحوتبنوئتمثالالفنيةالميوبان،ذلكجالبالىيلاح!ولكئ

فىلونتوانما،وحدهالأسودباللونتلونلمنفرتارىأحمسالملكلةوان.تجربةوقلةاحتيارصوءعنالاصود

مقابرفىورسمت،قرن!تمنبأ-لئروفاتهابعدرسمتالملونةصورهاوان،أيفاالازرقباللونأخرىحلات

الدينالعاديينالقانينمنكانوارسموهامنأن،أىالقومعيةمقابرفىوليىالمدينةديرعمالرؤساء

فالمعروفأمونعختوتتثالىالىبالبةأما.المهارةذوىالمسئوينالقانينعنولبسوا،بقهمكرالايمد

مزدو%ضة،طبمةفيهماتفلتأنذلكعلىوترتب،الحراسعقامليقومامقبركهمدخللدىوضعاأنهما

طبرةفىا،زدواجيكنولم،ا،لودبلونهماالولينالحراسهينةالىورمزاوملابهبملامحهالملكالىفرعزا

بهيناتهمالمقابرأعحابالىترعزكانتالتىالواتجىتماثيلفىليمالاالممريينعنطقعنغريباالتماثيل

مليها.المكتوبةبالصوصوخدمهماتجاعهمالىنفهالوقتفىوجمرمرفي!االممثلة

N.de,,2253ة)3( .G DAVIES. Amarna VI,8,27; Pap. Saltier،81,1; .L .D،،،،146; Mariette, Karnak

.CarnarvonTablet, ,I S69;,1294ة,,Pap. Harris

"8(.2-1,217)t،234ة.; II,f3,9016494ةم"ول,,Wb. V

ا!ءكلوصاد،الوادلقاربالخفرة،ندلكوقيل،واصدادهلخضرلهوالخرالنخلجمامةالسواد515(

902؟ص-اليربلسان،والر!يقالقرىعاحولكورَة.
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أ!اديص4فىيةول!ن"راعنتهممنف!ن،التكريمبروحنصوصمهمفىيمصةاصمالأجدادوودد

.!موء4فىفي-رمنمنهموكان،6،)6،أرضصرأسفوقبأهل!اكيمةتصبحأنعلىصلمتُر

كاتبثمرةةأنهً!ضابهمقدمةفىية-رمنأدبائ!مءنكاكان،66)7(يهصةثمراتمنو،بأنه

"ا"-َ.كي،)8(كصه!من

أصإبعرففىبدعااكمددهـ-ذامثليكنولم،4كيهاصمنبءاإلىمصرأس!طءوشددت

امما.ينوكأمرتس!4يثرب.ديضةءلأطلمقواينالذالأوائلالمسالونومن!م،يمةالقدالحضارات

ول!نها،ووعورةإمحهابمنتخلولامناؤضاتأىإم!مرأسطءتعددبأيةءىوسوف

.أملقاوأخيلةمم!مرتخعكلأن!ا،!الأيةعلىمسنحبةمناقشات

اسم،الرعيةوصوضهمالفراعنةاألةطبفىشيوءاوأممزهاصرأممأءأة!مفن

البحرىالوجهوأرض!9إ"تاثهعو""اعة-داأرض،الأ-شمم!!ا)9(!!"تاوى"

دير،تأؤلعلىم.قالراخلفأواخرالأمنذآبظعهأمحابه31و!و.ا()ْث!(!يم"تامحو"

إليهمتواشوءا،الوج!ينةينالبيئةمظاهيياليسيرةالإقليميةالفوارقبوجودإطلاقهفىوتاثروا

الراجلفالأتلاليخيةالمارعصورميةبداقيلديمةالةالسياسيةبأوضاعهمحهماصاستةلالعن

يكةالةررعصورمطوالفراعنغمالقابفى(تاوىاءمتضمينأى)تضمينهعلىصافظواثم،م.ق

سياسيةوصدةظلوفىطاعتهمفىاوجهينالش!التئاموليؤكدوا،ناحيةمقالةليدعادةعلى!حريا

.أخرىناحيةمن،مت!ملةيةوحضاو

نءا،عر!ينتصوراتفىتقصملاصحلاتوالزراعةوالفيضانبالنيلمصرء*توظلت،

أرضأوالض!ينأى(11)!!!!:،(إيدبوىل!باءمعنهاتحاب!آبنفص،لهاوتسياضهـمارضهم

)1(21.31,,IV,201; Mariette, Abydos, IIط،كا.

(TheGreat Sphinx and its Secrets, Cairo.)5391 (Vكعه!9،حمه.S)ه،ولGreat Stela of Amenophis

(Pap.,47401 "* .4 (Aه!لأ..Brit

-!!،9(ك!ف!

!!!!لامى)01،

!-ثصى...ث!!8
ث،+.!!!5ول,5153)11،

!...،...ح!ت!

...!!!

31,217!!.،"

.ممه.!"ث!+ك!!01،05!5.؟
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،(21)-!!!!،(عسىتا"سمباوذ!وها.لعظيمافيل!!فيجاعلضهاممرابةبهزمنهمفاعتراا،الضقين

)13(،الحياضأرضالفلاصةأوأرضاِررىكاننهأ،ويك!فلالاَنحتىالةديممعناهيضحلما-وهو

ال!ضاذوأرضأرضعلىالمعامريفنافىرالمزارعينبعض4يطلآالذىالديرةبامحمصلةلهت!وَنوقد

.الاَن)14(حتىالغراقى

نصوتاعلي!اأدباؤهمأء!إْمما،،الطبيإ164بأوصازللدهمعنبالت!بيري!فالأجمدادولم

وسوها،سالشهربعينأوسالشهءينأى")15(رعإيرة"بأض!افو"فوها،!دخةشعرية

ولرهأ،4السليهبابالأرين5أى")17(!روو-اةو"،4السليه.:كما")16(وجاة"

-ضرضهاءتكناية)الزيحونة،منى،()91(4باؤدومموها،المحرابينذاتكلعنى")18(إقىق"

،وسنوة،بيمامثل،الاَن-ىللأ!سفالمقبولةمعانجهاضضح،لمأصحرىىدةبأمماء،ومموها(،4الدا

.)02(إسفو

(Ibid.,914 )d !9!!--(IT):!!!ا.L .D،،5914 .f;11، o

(.Sinuhe211-021 andvar)14026،!!أ(airo.لحم...)أ!

انالمفباْرضترجقهاH.!55!ه!كاواتترح،الحياضبأرضتامرىترجمة.كاهطحع!!55اقترحا()اّ

G.توات DAREssxكثابهالىوأنار،والدلتاالصيدرمزىالناتج!المقدسينبأرضترجمتها.ول

شيئاطذلكمنيسضتنأندورولكن،حىأوبممنىئارعمرتنملمةمعالعصوهـالمتأخرةفىمرىكلمة3ر

,(1691.364)f6،.5كص.Bull.de '] Inst!ألم،،،9هـول!لم!pEgلم.M .G DARESSY "Les Noms de،،.(أكا

!جها!ممالديموطبئالنصوأصل،مصرعفلكمبيرتاصى4كا؟وبحلقرارا!يروغا.كأا!ْصواتضدم

لأرق"كامالزراعةأرضولفطألمل+لالابم30يجوبهوس7اسممرادفهاالاغريضالضوا-،لهاكمرادفمحلها

CanopusDecree,,5.،1912,11ثى;,111013 ;01Urk)

وأن،"داادرأرا!ى"لالممرادلاواعتبرهلأ،3+أع5،مبلف!تامرى!للمةبهنأحراغريضنصوعبر

!ص!!أحيا!اتامرىلاسمالممريينقخصيصمع(.+.54ولrا!iner)،أش،ركما،يتفق،ذلك-لان

!ج-يا(:معاوالدلتاالصعيه.ع!!يمبرانرمزيين

16,,op.Olt. VI++ول+أ،GAT.81ة.ولاث..oteson the Story of Sinuhe pك!وولولظ.A .H GARDI

)14(!8.op. cit., 56 a8)1;فى!،هـق.op,cit,ئاEaبالديرةتامرىتفس!باشاكمالأحمدوالتبمد!لإكلم!+،:ول،

.دح.ول،لثهس!ثي!ول!4اثا!.اهـلولأ"ا0،9.!حَزر،)1691(17ا-أآ.2قولهيصبمعنىلهاافرضولكنه

)15(73.,Die Onurislegend+!*!+ول،.H

)11(25.,W.SPIEGELBERQ, Der aegyptische My-thus!5، Sonnenauge

05(,;5 Naville, Totb.,,143-141;28 ...cte (I VووLouvre C;03 Kahun P

;,./XXXV,.73 O!15,38;16.ثرولل،.Urk

وا!لممىمترادنيناسمينأووصفةاسمابامتباهـهماب!ثةكلفةمعوجاة!للمةارتبطتماوكئرراأ؟أ.013,4.بم)91(

.2,,Ibid.,,128 ,7 11; s13

77.؟,153,901;18045و92;،!!ح!ه!op.cit.,،1،)ل!ا.ل)02( b; IV, 91; Edfu814*7-هـ,TE, Denderahحهلا
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ا)سياسيةا!نءيودطواليةائعرابض"وخها،1وصحةءلىحرصا3-شأواظأغم!لالةمنيخلوولا

بهالاعتزازهمءنهمكيداتأ،والروءانا*غر-قواافيرصاأيدىعلالمتأخرةءمم.رهافىبم،صاتا)ى

!لمقأصهاعلىالمشلوبةقوسي!عءناكنفيثفىمخ!مورغجة،عاج!اأعدائهمتضييقمنالرغمعلى

الهامة.بدالم!اانجدروعل"حصاص!طبالص!معلىعلايخةسعلوهاايااا)سطور

آصحريناس!نبأعصيةارنلاهاأعسف!ن،والنعوتاللاسطءهذهأصءنيمن!ماأفبصد

بم،نة-!أالقدماءتونالمصرردد!!يتعشأنصوصهورددخ!صالمصمررجم!ظاالمال!طعرفهـصا

.ةدفاومتراولأywrco;آيجوبتوس3سوا،تهومزاثؤاممرسما:وها

إلىفىأءيرعنعاو-!ارصالة،ء!رم41مجاتاكااالم!كأوفهالخار-يمةالممحادرأؤرمؤن

غديدإزاء-خك!قدأنهأ!إاؤ-اوأشار،م.ءبزصرقإ!إلراللقرنتالثاالربمممرخلالفرعون

كديةألةظةتومالفظةو)ءصرأرصتإلىأى21(")مِصرِىتوما"إلىأهلهإرصالإلىلى4ءيرا

j"لفظءنؤهـيجةساءأعدة،ذاال!ءسءتخرىأ؟لرساؤت:أضا.(لأرضامصىشثالأءل h"

.ء!ر)33(زرعونإلى!إحب"وج!،41ءتتانيملوصةفى"رّىءِءِ"و"هَشِرى":أحمأءمثل

مصر""واءم.أ-نجحا)23(ممرؤرعونأىإصاحجهابهاب!ثيةأشورلوصةفى،،مِ!مِرى"وابم

الأ)فأوائلءن)25(فيذيئةصفى"ممرم"واصم.لِا)24(سوركالفىالشمراراس.ننصفى

نوها.أوم.قالأول

م.قوالساخوالثاءنالامعالةرون-لالمصراصمزهـددتيةالأشورالنصوصوعادت

-،و!2ر

ياو.درامفرا-اعنهدماءالةالةرسوقال،)26(.00ومصرمصِرىفك!تبته،صدةواءورةمنكزبأ

رر

"ممرو"م.قالسادسالقرنأواخرفئا)جابليونكتبه.()27(اتضاءودارتووربما)

)21(117.53.TZOr, Die EI- Amarna- Taflen, Leipaig,,1591 ,I Tafelالىأدىديبمنوالرسالة.ول.لولول
"خناتونولدهأوالثالثْمنحوته

(22)93".nd von El Amarna, Gloss ryبمITCKLER and .L ABEL, Der Thontafel\!.+

(Ibid...152 (IT

)24(557.,KoEHLER-BAUMGARTEN, Lexicon in Veteri; Testament Libros

5\،*ولأ)25( and others, Hebrew and English Lexicon of the Old Testamen!ول.Ibidem,CIS ;9201 F

944.0191,,hesand Aram، ches Handw orterbuch"إحOxford 91+,9;595 .W GESENIUS, Hebrai

)26(,(ed..J .BPritchard),ا!LEO OPPENHEIH, Ancient Near Eastern Texts relating to the Old Testamen،م

286.284,282.281,927,5591,Princeton

:رابمعإغ-مُصْرُومِصِر...مثا!أخرىحماءأوعن

;017 .E SHRADER, Keilinschriften and168.مء,H.WrNCKLER, AltestaTnentliche Untersuchungen

Geschichtsforschung, 246 ;f .F DELrIZSCH, Wo Lag. das Paradies ،, 803 3 .G ،9!!!+ Ae ! pten

.Mosis,71 f!م!!ل!نأد،dieدمثا

,clopaediaBiblica.;3161كل!.،*+م!!+5)127 III,- colفيin Enc!ظ!ك!س!+حَ،ش..Ibid.(The same references) and see, T
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التوراةنصوصو!بته."مُصرى،()92(و(،مصر"ا!نيونالمعيديونعنهوقا!.(TA)،،مِمِرل!و

مصر،نيللمح!ف3(")ْمَصريَؤورى"وقالت،،(مصرايم"و(مصورأو)"مَصر،(

يانص4ورالم!الأراميةانصوصاعنهقالتثم،...ممرأرضممصى،()31(مصرايمإيريسدو

وذلك،...3(اْسه:4)مانجفسالإسلا.هـيئاه!ورابداية.نبدوىشاعرعنهوعبر.،)32(ممرين"

عنهالدارجةلغتنات!بيرو،"6مِصْعر"الةصيحافظ"إعنهالكريمالقر3نلغةتعبيرءناطالبطبيعةؤفملا

)-(...مَمْر"بلةظً

زلا،الة!ىيىليتهولإسةالةداللؤاتفىمصر3لااللةظقيالمر،راص*فأنواواخ

إ!برست؟لفاظبأونيعبرأهلهزا!ولا،...واممصيركايروبامممثلاالقاهرةيذكررصىنلاازالالعالم

الآن-قيعزألاشاءتالممادؤاتأنهوالب!ث"دارولكن،واصداسمءنإيجيتووإيجيتنو

المح!1!رلَىثرأوهىيةالأشورالنصوصوأن،!مراصةفىلبلدهااسااء-!رتهةقدهـعريةوثيقةعلي

شفي:أخرم!طة!نكألكبهاعضتإْمماو،وحدهامصرلمدناته.ممترادزاتعنلم،مصرلا!عيداكأديمةالقد

،34!)!نها-يولاىشيىاأنسلمانةالوراقصصروتر،الصهرى؟آدفى-شبأويارصلادثىفى4!قي

لولاءباإواداونأيص-5وسكن!ا،لى؟كاء)35(ية-كأ!ثبهالشرؤ-ةالمشارفعلىن!أتصدوديةومنطقة

،م.9ءق53اصاشورأنكرملكشالاومةامآفىزلمسطينأ!لبعفرومشقدءأهلشتركواوا،وةرعونها!ر

،م.قاكامنرنمنالةقاخااالنصففىبيلا!مرتيص*تالأشورىاالمكبينولينهمكاتالاشتباوشبددت

يد!،الباديةأعرابءن؟حمااَئ،بوأرومنقيبوسَلي!مووأى،أصهـمعلىمةال!صثصيىشهفغلبغم

)281.OP.Olt!ل!!!!،.T.K)92(557.,.KOEHLER,OP. Cit

Gn.,45.,91هـ;37و25ة2ظلم9،.!03() ;02,47,6.3 31() Mi.,7;12 Js

)32(944..op.citهلانه!ههخا،.Wممر،المالمحرىسيا7عنمينوىنصوذ!لرى

WrNCKLEs,Die,,141.!ه!.3 Keilinschriften and das Alte Testament

الا3فىتعثبمكا4فطفعلأوفعلامصرملالاحمانيدلوقدكامكالا"31بيزظىنصوذكر

See,.T..3161الممرى؟صيا .K CHEYNE, op. cit. col

42س7-المربلسان)صها(

ممه.المزادفات"ذ.4ثنافىنهاصهاالتىال!،الرح،ىملمجيىالايهورضليلذضاللاْض!ىأجملأنيسعدفىله

.op.08!ك!ح!,944.0191)34( cit., col.3163-3162 W!!ء.Alt.Unters.,171 3 .T K!م!كاثو!،.!

cf..T.,ط!H.3163-3165;.!م!!!هـط8هأطحمه"Muari،"مأMVAG,!.)!ا(35() K ،!!!!5 op. cit

.5)4191(,201 .f .E .F "!!! in .A.F,.O XI
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نف!ص")36(ْالقرنأواخرفى(فىا:ااسرجون)شاروكإقالأشورىلملكخضوع!متكررثم،..ئيلإ!يبا

ويح!مالكبرىصلإفت!6ءنخضوعالينالحافىخضوع!موافاكأبريينالأضراوَضبةالغرورتملك،هنا

بحديةالأشورالنصرصوزادت.()17نةسهالممرىالفرعونجقىبة.ممثاجزاهماكأبرواكا،عصر

ءبماباِلمةدونجهماثاصم،أرا!ينينلأءيراممينوءُصُرى(صُكْمرِىأو)صرِىاسفذكرتذلك

ية)38،الحاالأردنمنطقةجنوبفىالقديمهَ

ا،مر!ةرغاوصفى566ءمر4"عمتذ!لمة!ى،رهابدوالغموص!كلقلمرمراةوراةأتسميةتخلولم

واعضبرتهـا،خرآ-يناوأها،1-يناالبدجمهاوعهت،اتصعدةيممصراكألكتبتها3امموإْ،وصدها

.)93(أخرىعرةمؤنثماواكلمصةمذصااص!

اصمتذ!يةهصروثائقإظهارإلىلمقبلةايةالأشال!شوفتؤدىأنإط*قالمسذجدامنليسو

،نلآاحتى.وفةلمةارد!لم!اوءءفىلمةدفاءارلاَاشتيبيم!نءقالوثاهذهتظهرحتىولكن،صهَصرافىممر

مشتركاساميااء!بارهـلفظاإلى-يعهاتنتهىآراءبعةارفى،القديمةتهومترادةاممراصمتحليلفى

الآراءهذهشواهدوتجرى.واطايةالحصانةصفتىعنلِترجمووالسور،والحدالحا!حقمعاقيؤدى

العالى:النحوعل

"مح!ر))4كامثلقديمةمصريةلكلةومحنويةلفظيهَمصرصورةاءميكونأن()

،4،،()ْاد!ورللأو،(الم!ضون"البلمدوهعنى،"الدرء)،مورىتصىكانتالتى

Wilhelmعتقداز؟شتُقتوا Spiegelbergجرى"!نعهةأو،لحدا.مم!ى"جروةَءنكاة)،

)36(

ة+(

ولمم(

(Met

)04"

cit.,927.9)الصغرىليا3جنوبفىصمرىأهلهمالمنطقةهدهأهلOppenheim(هتبر n)كله.

ضبهوثهالوفلطيندمثقأهلحتعاونهممنالاثوريهْالمنونذكرتهماحذلك-ْقولا

اسم!كان.الباديةسكتالتىالبدويةالقبانلصوأضبامهاثمودقبائلبحدببدهمود!-ها،المربيةالجزيرة

لقببلةعاعا)لما،مصرىملىقيماصاحبهعننبيلاسرتيجلاتملكهاانا،شوريةالخورذكرتالدىاديبانيل

ا)كربىالجؤبالىيحتملفمايشون-أهلهاوكان،الثماإينالعربمنأىاحماعيلولدمنالنرراةمتوناكأ!رتهايهَبدو

.غرةمن

صبأدولةعلىملوكهاةسيطرمننفسهاالنصومىا،ذوويةاثمتهممابختلفلاالادعاءملىاانيلاحف

أليمئمنخرجتكبدةتجاريةجالةغربهاالتي،اتصلواسبأتكنولم،اليصنيينملوعامنالجزىوتلقيهم

لترجمىالكب!الخارىطريقهامنمقربةوعلىتيماءواحةمنمقربةعلىالعربيةالجزيرةشمالفىوأقامت

اشدادبمئابةعليهادولتهمنفوذامتداداضبرواالأشوربينالكتبةولكن،دجارتهفىالجنوإجةدولتهامصالح

!للها.الجنوبيةسبأدولةعلىسيطر!هم

192,271,,.L.OPPENHKIM, op. cit

Ex.,01.,14;55,41,25;46,56;05,34.!*ة،6216,91,1ةet...س! 7 ; ,12 33 ; Gn

368.6(،05)191,V .t X6,-ة3هـgyption8"1.ل!هBull. do"4!ههNow de'1 Egypte"99!ه"ه!س!؟!،.M.G

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ب!ورذلاثبعدكتبت،لرمجر،()41(،حت2فأافىكانيةيمإليهاأءيفت،ثمالسوربم!فما

ءج!)43(ة'.كا،!etheاى،تفيمورادفغا)42(،(إءجر"و،،مجرى)!لكثيرة

(!!كا-!!!؟-!-!ء؟)

ال!ثرقيةال!ثماليةيةالمصرالحدودأسوا/فىالممرى"الدرء"ذلكشبيجلبرجولهمؤكلثل

غ"،ادبرا!نالمصريونطردالتىجوشنأرضوءنفلسطينجنوبءنالقريبة

علجهاأطلقواثم،القدي!4دولتهمقونبالىصضإج!،إا(ءمريونأشارأسواروهـى

.)44("الوالىأيىوار"اصمالوسطىدولتممنصوصفى

والبحرالصحراءإينالطبيعيةمصر-!انهْفى،(الم!ون)رابلدا.أفى.ح!Daressyت!ثلو

أصع.وجهعلىبي!الغروالصحراءالشرقيةالصحراءبينأو،قولا)45(صدعل

إليهاونضيف،!ائبماآراءوالف!يراتالاشضةاقاتهذهفىى4وداريتوزشبجلبرجومراء

شيي!ابرجمقصبهااسظ!د،ومجد،التىوإمجر،ومجرى،وجرو،م!ركااتأنناصأمن

،ومصرى،وصرومصر،إلىاتلىَوفو،صبحرف؟؟جر"حرفءنأيهاء،ةلايضماا!لكن،يتهوز

حروفأغراضي!4القديمهالمصربةصغا1فى6حرفأدىفةفىكهير،شدددون،ومصد،إممرو

.إةالحاالدارجةواللغةبيةالعرالافةفىاىادواوالزاىالمهملةوالجيمالمعطشةابيم

:أطالمثالصبيلءلىا)عحادوظيفةتأديته!ورفن

بيد.ال!رإصجفىاللغةولةالحاالدارجةاللغةباعفىص.مم!ى=صجيةالمصرالةةفى-جبع

العربيداللغةفىجص=")،قي

بي!العراللغةفىوصى=")روجى(وت)أو

،W.SPIEQELDEBC, "Varia", in Rec. de Trav., XXI,)9918(;04-93.A ER MAN, Gram.§.20141)
أشبهوأنهدرءأى،)امجر(،بأنهالنالتشوسرتفرعونهشعراخمبمأحدوصفآنلهاالمصرفيبئا"ضمملاتومن)42(

أكباحأقوذكرتالتوراةوذكرتها،الحاليةالرقيةمديريةامتدادعلىحوننأرضو!غ،%وئنبأسوار

جسم.باسمونالمحروذكرما،بهازمناعا.ضواموسى

...المماءء-بنباإعةةالعاارج(مجر)يدرأمنبأنههرعوذالاعروصفثم

6.,F.LL. GRIFFITH, Kahun Papyri,.1p،،،,14;91 also Urk. IV,,8701;01 Mar., Karnak, XV

(.S SETHE, in ZAS XXX, 53 f; Pyr. 484 ,b 894 b; Kommentar, ,213 ,703 .336 (f r

7ة(44) Anm!2س§,I.!19;،!!م!*!ح!"ه.En628;44كص"حمط,,b 0163 d; .A EEMAN, n ZAS XXIXلأبم.ع

17;43 Sinuhe, B93م,MAXMOLLES, Mien and Europe

tic!.M.G!مه.op,.393".01368(ة
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بأنعالا،الع!محللنيهاالألفإصلالبحدلةالحاالجصر()ءان=المصريةاللغةفىجصن

.لمصرىالصصخاانطقموهونواءم4بااذكرغيةيضورلأاصوصالة

الحاليةالاارجمةاللغةءيرفى-القبطيةال!أبة-يرفى

:المثألسبيلعلىالزاثحرفلوظيفة4تأديضصورومن

تدؤنتكنلماطكةحروفأنتقديرمع)ال!ربصءاللغةفىيتز=الممريةاللغةفىجت

بة(الظفى

بيطالعراللغةفىيضونز-المصريةاللغهفى-ق

،)زءق=""-مق

فى"زعقهَ-""جعقة

""غزة=ر)"جج!

وتدلالأءيلةحروفهفىمعهتتفقكنعانيطساميةبكلهَءلمةذا(مصراسم)يكونان)ب(

ور"،ةما"و"ءعَرا"و"تصَر"صاتمثل،بلد.ئصخصامعيخسجمممنىعل

العاتذلكفىوتضج!!ا،والحاميةالمسو)والم!نالح!نمعافىخنىكانتالى

--ر2.
مو!ورء)،يةالأشورالكلةمماور،والنا-يةالحدممعنىوممراومصرومصرالأرامية

.)46(أيضالحدوداأرضممعنى

،مِ!وراوcوءورcءمرمثلاللفظفىت!بم،"!طاتمنالاثقاقعبرىيكونأن()ج

اد!نةوالمواءخالحدودمعاقءنبملمهافىتعبرعاتو!ى،ومصوروت

(صررعلىوتجع)ةيها"ءمر،(كاةت!ابهملا-ظةمعوذلك،)47(والمحصورة

دونإليماالميمحرفإضافةوملاحظة،ومعنىلفظا-!و(أوءمرو)يةالممرالكلةخ

.)48(معناهايغيرأن

:اتضشيماثلاثةبدورهاورمحشصلاةالتو)،(يمممرا"أمما

التيالوجه،الوجهينأىيئالمصرازدواجإلىشعضئةثأءجمغةاكأبرهائعايثاتفسيرا

لا.احيالتةم!يراتأقلوهو.البحرىاوجمهوا

)46(558;,117.,05 ,97 ;(191 KoxELER, op. citلم.cf. .J.A KNUDTZON, op. Cit. S;511-051;513.512 1465 (Ta

9..op. cit., ,927 n3*!!م!!!س!".GEsnxius,op. cit. ;944 CaEYENE, op. cit., col. ;3162 L

(op.cit.,;557 DAREssY, op. cit. (IV5!!كا،ه!ل

)48(04.،5.,op.5!ع!!عم!ticك!!ثا
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في"ا-ورا"م!ثءتت!بررآهاول!خه،ثنائييكألدُصيغةآخراعتبرهاوتفىيرا

.مهبولتفسيروهو.)94(الشرقيةاك!ماليةيةالممرلحدوداأسوارازد:اجوشصضلى

اللغةفىإحناء!ثللحط4م!فييةضلمب-ضهختمةردةكاة!اعتبر!لثاثا-فسيراثم

4Edwardصاصزكاهأ-!!مةبولبفسيروهو.(ه4)ْبصال!ر Meyerتمبرانينبأص

وهما:،الحديضةالنظوجرك!ءنيح!هـاقممااَ!رأاكهـراةنظرو-!ةءن

طىكثرأالبحرىالوجهءنلحديثاضءفيو!!رايممَصُر!قاذكرتاكوراةأن

ذبا!!تق!دلمأض!الِعنىممأوذك،!طها)51(مصرءقالحديثعرصتفىذكرضهما

.جالازدوامصىمغمانصيئالثا

الةرريمالمصرىالمبيرءقصفموءهـاكه،"ثوسياز)باء+مناأ-حاالحكعيدءيزتوأخط

.)53(وسىيمشا3اسسإهـاا4أءنواوعبر،لجنوباأرض.،*ى(()52يى-ورياأو)ر!ماتايا

عنه!واقى،اهـجي،يناإثنينالاهـذاءنوابميترأنبونانسا1ارالأ-ابتىْوحيما

ا)صعيد،ولْممهءوا!ح-كأ-دممرتإكت،(هـءمرايم))ا):حرىا)ثجمهفذم!بوا،لخاصاب!مبأسلو

.(الإطلاقءلعلىلأصا)كىبةطذهوليس!)!54()ولدهإلى"وسقىيا"

،ومكلفيء!!يرافيتإنج!لامفهوفى(و!و،مص!رل!*الوربممفهومصلىذاي!ؤنأن(د)

بايئواطإ-الشيمائينبيناطإجزمنىالمصرأنرووا-ين،،نيكنرالةلس!ايينالمصر

و-،صر،ءصراجعلوهالموضعمفروا:قا)واو-في.ء!حُوروجمحه،الأرءينا

!جونكانواالإسلامصدرفىممرأهلأتورووا.تمدفيأىمصرافصارالموضع

.()دهبحدودهاأى.ممممورهاالدارفلاقْاشترىعتود!مفى

قديمساىل2أقىبحفى،ء:إ-خ"ت!ثم!بءنالرءمعلى،بعةالأرالإَراءاشترك!اوهـكة

والحداطاجزقمعاالتعهيرءن!،لهجات!ماصلافء،الشرزحمونو-يران!م:نالممراستخدمه

(94)231-023.,azlNames"., in .J .E.A IVإ??هـءهنحا،So E.*كاولول!سثم!ه"eط

0(,42 .J BARTH, Nominalbildung, 152 ; .T .K CREY* ,E op. cit. col. .3162 (o8ثه,.ED.MEYER, Gesch

(GESENrUS,op. cit.,)1886( ,488 ;094 .T .K YE1fC++, col. 3161 (as

.op.cit.004مسماريةممادرالالمبهداتهوذس)52( 85;.f SPiEQELBERU, op. cit!ولوو*ل،،.G

(Jer..44 15 ( 5 r111.1؟Gn. ,01 ;14 Is

2؟-23عى7!المربلسان)55(

)54(13.01,1=601.Ch. ,I 8; also Gn!+.
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وال!دينواطايةاطصانةتAصةمثلبهت!لءفاتمنشاءوامماعا:.ورتجوا،والسور

(..)00ْ6إيماوما

كل!يبر

عمرمنذ،وا-د3نفىانيلاوأرضالنيل-لى503+وللاآكليروس!آ!و31الإغر-قاطلمق

ب!!هممان1)ر!وكت!4.نفحمها)57(مهمرعلىق!مروهثمتة-دو،أةلءلىهوميروس!ثاعرهم

!Egypt،ئ!gypte,:4المألوز.!رادزاتها،ماصرةالاخاتفىذكة*دوشاع،Aegyptusآيجييتوس

,Agyptenلا0005 Egitيستخدموالمأ!دادناأنءنالرغمو!اى،إطلاقالااستخداهـكاعدمءنالرغمعلى

.در)58(الناالرلملغيرفىالمحتدلالةديم4ادؤعس

وكا!إآجبىاوم!و2اتدوءصتآيروبتوسالهمإكلمةالمحتهيةالصرالمس!ااتأؤربولعل

إجبولإ!ثحاثلاو5نم!.يربةواآ-بزدزاإ،وكلحرا()!هس!؟-*3ةي!3ولجل!أ!،كآاءا-ثائرنهالذى

الاءر!سابرزتىالىالأزلىإ-?اإلمى-ايةااءمرا،خونترعسءثرادزاتحا؟اوإَنت،..إصأبو

،6(ضا)ْأل!ضانبااإفصرةضرا)إلىإك!طور،الة!!انوربوا)فيضانا)-ليإفو،ت4

نأبعد،م!االنيلىوأرضالنيلعنخرةا.+تورالعكلنىابش!سآيجو3باقإولغرتاءبرمامْحوعلوذلك

اعتادوااللذينوالم!كنالواوحرفى-ايصةفىأواأ!حاأنة*دولنطة!متمايخفقإفكابظحؤروا

.61()000مسهيات!مأغابيةن!!إلىإءاؤخمههاعلى

)56(

(57)

(58لم

)95(

)06(

)611

الصميدبمحنىء*3!*مد+سسكلمةتفمنتولكنها،ن71خىأعلمفيمامصركلمةالقفيةالكتابةتتضهنلم

تصجفالهأباعتارهامصرباسمملةلهافهل،الجنهربأو

؟%دفماقابنوز.كره،273س6-،النوبةأرضالصعى"!حتىبممشالمريىالمعودىوذكز،ذلكنظنلا

Diet.,003.).121ص b5ول5،ألا.cf)أ

OdusseiaIV;,288.355\*.427.مصرعاىالمؤنثصيغةوفىالنيلملىالمدكركميفةؤاأطلقوه

Hesiodo!!هبثاعرهممهدمندعه!لآتآل!*الحالىبالمهالنيلوذكروا

فأ.خار،طريفاتمقيا،أهلهيستخدمهتلماباسمتم!صيةبلدظاهرة،الظاهرةهذهعدىنافيلادواردمقب

a!6ا،لجليهزيةلىالألمانىتسميةالى Germالفرنسيةوفىun Allemand4الايطاليوفىun Tedesco

5Deutsch،!هـrوطهفىيصانهمنالرغمعلى
.E.NAVILLE, "Some Geographical Names", in .J .E.A IV,228 f

,Wb.،8,2201 ;L Pyr.,012,265994 ,a905 ,a551 ,b,a955107 ,c1173 a; NAVILLE, Todb. LXI

Ta.مXXXVII,خ

13وهو،!لانجاححوتأوكايتاححتالمصرىللاسمكحويريجوبتوس2المأن+.!س!كهضأ!!!أمتقد

لحفولما،بهفعرفتمدينتهالمعلىطفىالممبدالماتاعتبرعلىوذلك،منفمدينةفىتجاحالالهممبد

معيتفقبماصورهانبعدكلهالقطرعلىاسمهاطلقواالصاوىالعصرخلالوضهرتهاالمدينةأهميةالاغريق

,H.BRuasca,.83.لهنهمهمأولهنطقهم Geogr. Inschr., I

كلىلكوعارضه،مقبولخر2بنف!ي!بدلهاندونولكندارلىعارضهانلولا،بروثمىعنالاعنقادهلىاوشاع

كجارمميكنلمفترةوفىمومروسعهدقبهيليجوبتوس2عرنواالاغريقانالىوأشارED.هـ*!!دم!3

دعريرصموبةمنفضلاهلىا،منعاومنطقةالدلتاقلبالىالمصريةالسواحلمنالقريبةالمناطقخلالهايتمدون

ومثتقاتها.يجوبتوس2الىخيكوبتاخ3باالمماريةالصوعىذكرتهاالتىحتكابتاحهبارة

922.,.op.cit*ص!م!ول!،.En
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والماكةابأشفى!يرانهـاإيخأالقديمةءصر-ب

آلافعشرةءنربما-3مز،-أى،الأءلىا)تَديمالمجرىدهرهمأواخرمنذيونمرالمصا*!راداظل

الص!-دأطرافس!صنإينمحليةلاةاتاخىح،)62(بيههَابخووسطإاا)جمحرسلالاتمنصكلاؤ،عام

الغربي!،راءالص!ح!هـافولى*اتا)."!رقيذا)عى-راء-وافلى*انواين،الدكااافوأط

!يران!مواطهـافطراف!اأهلاختلاصأمدىوعلى،إ"ادالبذأتؤ!ارقعاىشتبماتاصلافاتو!ى

التىوتاارجق!أرةم!ماطا!مدتقوارءن،سزاهانا-"ةكلنيةحينالأفرن!موجيرا:ا--ةءن-ينالأسبو

الدهرءنلجةطزؤشاتو-*لاليماءإىالدَ!يمالجصر!ا!دءكأشاتؤخلالئماطداأرربههـراة3َعهت!شلم

الساء*جات5الاأ!اببامساصحهالاصاى!فواءنإلى!زم!بةباسىهـاء،-*هالذىالحديثاجمرى

تصلواوااورتاق)63(اباديةوا)شامو؟واصبس!العرير!لجزايفبهشالفىء4إزإاا:لاء!منتشر!اواا

الأ!!ا)بحر!ار-ثعن.،طرر،أ-واومأءلمبفىيسوالم!برزخولىفيأءيةجزشبهطرتقءن.مممر

ةالإقإصئصةمافي+ضمروانقشرا!"ولااالاة-اتمحابأباصمط*-اًاصعرزواءنإلىلةسبةباأو.يضاأ

.(U)والصومالالهبراوأراضىبةالنوتهـاحىوفىالليبيةالمناطقفى

لجنسىالاطالاصاتةف-صةصرايهشؤواولم.خهابذاغةقاأمةنفس!مأالةفىماء-ونالمصرواعضبر

نأعلىواكأادوا،الإطلاقعلزديميضبمثلهءنتبرألما-تلاصاوهو،قليلةصاتفىإلاالقديم

c)66ة)55رمثن"ُو،افأس.:!ى)65(6؟رث"إصمأنفح!معلبطلقوا m)مصر،أهل.يم*ى

)631

(63)

64()

)65(

)66(

,cf..K .S SANDFORD & ARRELL, Palaeolithic Man and5!، Nile Valley in Upper and Middle Egypt

,Chicago,3491 .86; and see, HALL, the Ancient History of the Near East,,1391 85 f

!5 ET et DAVY, Des clans aux empire , Paris ,2391 1-9 ,f 243 f!.لأ

احبارهاحاولهومانوحبنسامعنالتوراةذكرتهبمااتسيةاللفاتوأصحأببالساميينلميتهمتاْئرت

عْرالئامنالقرنفىلغاتهمعلىأطلقهائم،حواثيهافىالمفتحلةالأنسابصلاللوفحمن

161.)1781(,Scn. ozER, in Eichhorn's Repertorium VIII

نسابىوققيهمالتوراةفىنوحبرحامذكرحيثالامبإقمنتميةبهتأئرتمابنمىالحامييىقسميةتاْثرت

مرالاسعالقرنفىلفاتهمعلىأطلقها،ثمحاموأنجاءسامأتءالىعرفوهاالتىللعوبالتوراة

1863.Lsrsrus. Standard Alphabet, 2nd ,.de London

ا؟صالمجمومتينلغاتبينالصلاتمدىعنوراجع

423.W...b،،1421 f

9,لمم"ك!77علما"!!( ;6 Mythe 'd Horue, ;22 Wb. ,V ,127 ,14-13 see also,!ننع'Sinuhe,;33 Max d

158(."3,XLIII!قق)؟غمل!ئا*هلأ،50(Dict.011 a
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ن!موخ،أ؟فكاآعلى4انم!مى1هـذهلةصرواأنواوشكوا.ضالأنا)67(ْ?تالا.ه،و رسكل!عأ*رم!هـ

حف!ارغمرقىءنمالمىرهتمدمغرياعليمذدُءِنولم.منهمنيهإنسااؤلالخكمندوخمهماعتبروامن

ا)تي!ةالقداكحضرةالأميةبةمظقعنكذلكيصاءري!نولم،ب!مالمحيطةال!ثموب-ضاواتعن

واعتبركل،قوض!معهودفى-ةَكيره!ءةلءيئالنهربلادأهلزكرؤؤد،الزمنلْىأعفخهموالتىعاءرتم

الصطلمردوايىأت"مردارأ*اهيأتأنةمد،برةبرااْنلكمن-فىاهممنكلوالروم!انيقالإغرمن

،ادتاراللهثبأنهـمفىاىاكاك.رأذأ!لزءمالنحوذاتوءأ،أس!موص!فحارغمارقديم

الأإطنظنهئاأ-يراو؟اهصث،لافاشأخر-تأمةءتنبأف!مزوءف!مالمسالينتعالىالله)شمثم

.واطربال!،لمار؟حفم،نبلغوهمابلغوا!ينأنفءمفى

أدة؟اؤهـموردد،!ةأ!ليمأى)68،تي!هـء6ح!همووإضَ)!ا14ز،بلد!مأىإم؟كأ!حمأيههـنالم!مرممهمب

منورصأخ!مواد-كأا،ا!،وث!م!،ال،ءوشعب!،cا،.*لياوالشعب،الشمسشعبهوشعج!مأن

.)96(دكل!عهثونزإوا،عيفيهمنوءةوا،لحهمنت!هـا3برالأبهمر

ءدقووُ(؟.?!رفموووحرفيا)مرء2اسانأىكا46بميهرارُةاءمم)خغعن.نالمهدروعبر

ممبادئلؤء(موا-تفظوا،مهمرأهل"رز!أى7()ْرمقيم!ة"6م!توً،frفة،*ىكا"يمصة

أخرىعدقواتهذاالفؤتفىض!هـهاول!خهم،ديمأااالهالملةاتن5ءيرها!نوبإن!اميزتبر!صرفسكو

كمرقى،اثآلالسا*يةفىا!وعةاباباصلأد؟كنألاض!ممحيران!ما2سغ.ارهـ!ة+داتتلاَشفعنا

جةا-بنل!تممل*تصوظلت،اك"!رقىوالجتهـبابنوبوفىالغربفىميةاططافىموعةوأصاب

ا)ساىالعهمحرغلبةكدفأ،الاَن-ىالمأضىالةرنأوائلمنذ.س!:ةعاليةاث*أموءخانجموغين

:الاخاتعلاءمنفيها

,rman.أه!ه!، .K Sethe, .A Ember, Aله.ommel, A!ث.Th.Benfey , F

.كه!.+-ل!36+!سrو.ل!اأثأ..)71(

ء67(

"ول(

OV

)107

")71

11.,HarrisI6ععرأرفىأهلبمعنى،بانانكيمة"أيضاأنظر.(,Ibid.,)I

1.128,,Wb.V

066,in.J.E.A XVI*حمم!!!ملأ،.Pap.Westcar,,8 ;17 .A M;13قا,,Glossary Colenischeff

;.LXIV,98 f!ء3!حWb. ،830 ,114 ;.6 Pap. Petersburg, 1116 A .A 132-131 ; .W SPIEGELBERG, in

Testes relatife an*5،!معم!..A.ERMAN, Die Literatur,78;.AERMAN, Die Religion,66; E

.Mythe'd Horue...,,21 2 f

,Sinuheءوو+ث!!لح!5+خ!مر ;32 Unamun, ,2 ;77 Max 'd Anii, ,9 ;6 see also

;f,39;.ولئرS,XLVI,69م ZDMG XLVI12ئا,See,esp., .A ERMAN, in ZAS, XXVII

8.83-*;7-56*أ*;74-72 ;f OLZ3،وه،كلط;XLIX.39 ;f XLIX.82 ;f .L86 ;f LI.011ذ!f2لأول!ز!**،.A
0391.,177,and Egypto- Samitic Studies*اثطJAOS

5491.The Relationship of the Semitic and Egyptian Verbal Systems, Oxford+!س!هـ!!!..T.W
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)72(والتاريخثارالاَعماءوءن

R.....ل! Weill, etزewzey ; .W .F Petrie; .P Lacau!له;.J de Morg !an; .H Brugsch

:(yr)-بنالانوءنصفيهاالحاىالطاجوتقضى

،.Behnkجز..E Renan ; .W Max Muller ; .0 Bates ; .G Moller ; .C Meinhof

....Zyblarz,etc.!كث!.لأ7أ!شأدغ;ل

r....(Vf):المؤرضينومن ; .W Holscher ; etcثاiedemann ; Ed. Meyول.\،

اكأبارتلىوذلك،-دواياقلهزلحاهءيئواهميةاسااابحوصتانينليخهاووهؤلاء!ؤلاءءنيقفربطور

أسرةءناالأقلعلىهصاأو،قديمء!ث!شكأصلمقوأن!-،،!ابص!هـ-بينأ!،لفارقءنليسنهأ

:الرأىث!ذانصارأن-و،ا)ساب"الحاء-ةالأءسة3بالمجلافىتسه.ي!ا؟ءنك!يرة

O'ز Leary.D.Lزoldekeول+

;Ba.inichألrthزhTا. .H Zimmern ; JئاولLeo

....rz; etcاثأAVorrel ; .E Zyh!كه.+.

أقسأمبعةأرإلىاتمديمةاال؟يرةيةالسا4الحامهالأسرةيرينالافو!ؤلاءءقْفر-قوقسم

و!لا:م!4صموأ

.!ههـاشباوأيةمهرلأوايةلجصزوابيهَأ"روايةرالأوايةبروالصيةيةروصالأواكديؤلأات!الي)!!ا)حةالم!ا

.(وأشباههمتلوال!أارقالطر2!اتءنتض!منه.مما)بريةوا)بر

(VY)

(73)

(Vf)

,2691.ch. VI; also in .J As.,2391f1175؟،,esp.:.J DE MORGAN, La pr!histoire orientale

9391ypt, Lon onهحجغkng-!لمالا!p".;، Lon on ,0291 4S!ذكلإoc!ط!ع,W..M .F PETRIE

034014591,,P.LACAU, dans Annuaire de Colleges de France

!283,IreDynastie et les temps prEpharaoniques, Le Cairo,6191 2 Part8 eا!Recherches sur!ول،ط++كث.

1791.,Seeesp.: .C MEINHOF, Die Sprachen der Hamiten,,.1291.0 BATES, The Eastern Libyans

;XL,171 f2زرول؟أ.G MOLLER, in OLZ, XXIV, ;791-391 ZDMG. LXXVIII, 36 ,.f .W VYCICHL, in

rbprung and Sprachcharakter derشأ;YHLARZ,in ZAS, LXX, 701 f03ئ.MSOS,XXXVII, 134 f

,XVو،*!رو! 161 .3 ; 241 f; FRIDAم!,gyptischen,Berlin ;3391 ZAS, LX3 II, .f133 ; ZESلح!Al

,82.136 f,ح+in ZDM

الاعية،المناصاغفالدونولكى

"Egyptien.حمم!ه*RecherchesII,.طء lane .J DEكا!دءine duةLa question de 'l orig"!ه*!!كلز!*،See, A

Libyer،*ها!!.3791 and382.ل!!!كا § ;166 .W Hلا!des Altert!لأ.ط!*!.V; ED
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.!ويخرهموالصوماللاباواال!جا!جاتءنتتضمنه.مما)وا)كوشية

يمة.الفديةوالممر

.7()ْ(؟)الهوسالغةالهوسويةثم

!الاضهاءنالرنمءلىمفردات!إوقواعدهاءقوبم"ثربمضخمم-خهايةالمصرالل!4فيءناأسلفناهماورج

من:!طاcت!اأخواةببص

.M Cohen, .G Lefebvreصدإلم!وV6) .A .H G6rdiner)

أنهيرجإْممالر،لضرورةباواصدلعامل،يجةتإربءنوأخواخهايةالممراللغةبينمايتأتلم

الاخلاطوعامل،وءيراخهامصربينالبعيدةبالم!ثاوصدةعنلاففض.ةبمةعةكلتشاعواءل!كلشتب

الأخذبقطرعنأهلجهمابينالل!وىبكوالتشاالثذافىالالاففرصتوفرت،صاباي!اتمةطعاصلدى

السياءثالمدفزات،و-لاللح!امابيقالوداسلاتصفىوالعطاءخذوالأ،ارةالتصءالاتوالعطاءفى

إ!جاتشيوعطريىَعنثم(،الأحوالأغلبفىيينالممرجانبمن3خر)وكانجانبعلىجانبمن

فيها.وأنجبوامصرفىاستةرواالذينالحروبوأصرىلواله?الإرظه.

تهدفت!مهمابقدرضالصةةجنم!خاقشة5ولاخال!،يةلغومناقشةالالِةالصفحاتتستهدفولن

وها:،يئأص

.!يرانهـاإلىلذ-بهَبايمةالقدمصرموىحتوضيح(1)

إليهأ.بالنسبةالحالىمجتمعناءوض!حتوضيح)ب(

نجد،اخها!إينومصربينالصقاربئلوساتعددعنأيىلمفناهماوءوءالهدفينهذينوءصوفى

اساسيةاحلصثلاثخلاليمةالقديةالمصرالمفرداتكنىوصاوصأعثرظلتاميةالم!الصبغهَأن

:وكلط،يلطو

وكان،م.قالراجلفالأصلالواشرقطفييةالتارامصورايهبقتا)فالثقافىيناقكوصطة

هذ.ألفاقوظهرت،يةالغرالسامةالافةأ!ابجمنسنفسمنخلالهامصرأهلمنعبيرجزء

.dapslea,2491;،ه!+comparatكأ،75) langues du Monde,..،هـ+،هـ-5لملمة"ءمهـ،MA !C!L COHEN, " Lanques cham

.levocabulaire et la phonetique du chamito- semitique, Paris,479143 f!ول،

(*،,Lgyptienne"., dens Chr. 'd Egypte!،3ء!ا 't or، gine de laْ5"كاثه,!!*. op. cit.; .G LEFEBVRE!لMARCEL

.3.,3691 266 3 ; .A .H !.. "!+*! Egyptian Grammar, Oxford ,2791 p
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أمحابهااكأإدأنةمد،م.قا)خالثلفالأءنا*ولاالنصفخلاليمةالقدالدولةنصوصفىإتطةا

ckتةخوها.وأبةا!!صا

،11-لااشرتثمالو-طىالدولةعصورت،وسبةأ.قلثإثاالفالأأواخرمنذبدأتطةوص

والأرقاء.المنا-مصطقومنوالمهاجرينآ!ارواالرعاةمنشفرو*جماعاتإباضهامصرواستقبلصَ

.لبنانأهلبهضعندلة!اء"كومةأ!بصتحىأالشا*دلاش!اءتمممعتوا،(ميين)السا-بنالأمور

خلالهاىواشرت،م.قء-مرالثاءنرنال!كلشذ،4الحدتةالدولةبدايةت3شلثةثاعلةوص

هممرنفوذهامدتثمإ"،افييةآرءراتكطشفتعدةصايةعاتجماأواء؟افىمهمرإلىندأررتوا

،م.قكأمراسادصارنءنال!قاماافاك.تذالواق2ارافأ،الشامنواحىعلطف!ارىواالشا!هى

فيين!براوالصوالأراميينيخينوالىضَعا-!نوالأشور.إ-ثنابااخوالعطأءالأ،ذفىال-وسعفرصلهاأتوغ

القديم.الأدقا)"!مرقفىالسياسةصععلظقرواالذيئ61!واماءقإ؟مإوءنا-ثنالأء

الدارءذيةالم!صراهباراتافىشاعت،الثلاثالمراصلهـذهنصرص-!،نتهماعلوزضلا

حتىيلةطوعصوراالر!يةبيهالأدالمتونوقياهلغا،أزشخهاتحديديصعب،ة!صإلمميهسارداتمة

ا*،لى.الإديةااالةرونمنذالقبطيةبة1ا!مجا"ا

ليمانهاكانممايبدأأنية:شاساميةاالمؤرداتيةالمصرالم!هـداتمهإرنةأنفىصْكءنوليي!

قوالمناطاا)شافىدذامرتواْ،الأولىرهاعصومنذعاءمرخهاالتىالعشيئ"بصيئالغرالساص"الا*جماتينو

صل!ااصفىإلال!ابةبالةغميسجلوالما)نواحىهذهأمحابأنلولا،بيماالعرالجزيرة4يفبصةمنالغر

المدَخوبةنمحو!خاظهوربدايةعنلَثيرامتأخرةعصورفىأى،أ.قاكاقلفالأأواخرمنذا،ظورة

41قاصءيرميةسامفرداتيةالم!مراللغةتتضمه،لحظاو-أمصن،ذد"نغمإاعلىو!كن.يمةدالة

ع!مرناحىىبعفهاواشر،المعا-مرداتءةوضاءمرتا.كلر*ب*يةا!"السااللغةعصور-قعاشصَ

!نو؟خ!اتوجدلمته،يراتوهى،وحردَ!احروزكافىتحست!دلاطةثفةتفيراتمع،مر2اطا

وأهلالراقوأهلالشامأهلمفرداتبينكذكأهثا،اوجدتبل،:لحسبيةالمصرالمفردات

.(VA)أيضاالصة!رةالداخليهَفروءكممفرداتبين،!ووجدتاحربِ!)*(االجزيرةشبه

كدء

العراتيةالاْ!يةاللفةفىوصافّووسمسو،وسمْثويةالمراللغةفىشكلمةالمئاللبيلعلىأنظر)*(

العبرية.اللفةفىالاوجارديةوئِمىِاللفةفىو-"س،ا،رأميةاللفةفىوشِمثى

الأرامية.اللفةفىحطةولف!،العربيةاللفةفىحطةلف!وقارن

المصرية.اللفةفىوكانووكام،العرافيةالأكداللفةفىو!لارانو،العرإجةاللغةفى!درمولف!

186.184,122,263,.op.cit., Nos!هل!!*".Mمء.

(VA)الكولرأعطيناكإنا"منعوفا،الكونرأنما-،كإنالاقرأوامنقرا.ةالمناللبيلعلىانظر،.
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!ظال!ينعن،97(لم؟4رراكالدولةنصوصفىيونالممرعبز،الإنسان-مأعفحاءعن!التعبير

،4القدالساميةالل!جاتأضلبفىلشينبا!تلطالسينوكانت)سبةبلةظشفةكاةوعن_،6جمنلمر

ج2:حرفيا)ءطعإلمفظتالإصعنوعبروا-8(()ْكا!ايمةالقداللغاتفىلفاءباالباءاختلطتكا

قلبلفظعنوعبروا-)81((الةرري!4اساميةاا!اتأغلبفىبت!لاالحرك!حروتوكانت

عنهويستعيفمونالامحرفلِ!خَبونلاوكانوا)نسبلةظالا-انواوذكر-أبب!ةلبولفظ

،القبإةعصورهمفىالأصلىبي!رةكتبوهثم،والراءالنونبحرفىأوناأصإانونابحرفبةالظفى

.(لستكتبنسكاةفاءبحت

مماأدرىممعنىردىأينأدرىما:لرافةااللةظهذاالعوبضدمتوا،رد.لمفظجلالرِعنواوء!ر

.)82(ىآخرورزمترجلعلىصثتأىيةابلمارردَت)واوقا،ث!اأوذهبأيئ

وشذ--وخرّ-تمو--وخبّ-حسب:لماأ1،يمةلقداولةلداعمر،نفسهلعصراهلأذكرو

بترتوت!ق.ممعنئ.صجالروقا.(83)يةدالعالعربي!اظهالفاتأ،لبسأ.ممعنىصبسو-ونىون!ر--ؤممم-وتم

.مم!6ق-ونسببطح.لحمنيتخ-و-طم.ممعنى-و-تمشع.ممعنى-وصخبص.مم!كابمر-وبت.مم!ف

.ممحنىوس!ب-رقى.،*ى-قىو-أرءاطرحأىبههـحب.،منىوجبجب-ذاقواستطعمأىلسب

منها.فعل!ولفىيرطفيفتحومع،)84(ا!ساب

.ممصكهى-و)واوقا-لمعنىاتةسءلقدمالمحنيوذاالهازاو(85)ئاباقرموقد،منىمدححكنوخكلواوقا

ظاصحتىارسلحااءلى-وِىْلةظون4-علابريئامرايرةلجزاشبهفىنجدأهلزالولا،)86(-ىو-ةظ

(97)6013.311;118;3913;.SeePyr

اليونانية،فىوةلاالفيلوفالمبالفاءالباءاخلا!عنوقارن.شنةأىثنت:شةالأنباهـلف!كنبْ)(8

والعربية.العبربةفىنرعو)ن(اسبممعالممريةفىيرعو،وكلمةالمرببةفىأفلاطون-تالهمع

الري!.المصحفكتابةقالمواتولففدالرحمنلف!قارن)81(

147صابالعروستاج)82(

يرتوهىعنهابعيدةوكلمة(كل!.)1763-اتوهىمنهاقريبةبكلمةاليدعنالمصريونوعبر

يعنىمماوذلك،الهروغليفةتمابتهمفىالدالحرفعنللتعبرصورتهااستخدمواولكنهم(لارأ.43مه)

نفسهالاصيداسمهوالهويحتملالدالحرف4فييدخلالدارجةلقهمقخر6اسملهاكانأنه

581(.516,Wb. V"!ه.S ,L .19 and!طهل

)83(8+.4;702,13;383,,f.;,032-931;2-1 IV,056 83; ,V;303 If351ا,;.Wb."!,166)1 .f;,228 3 f

،ك!3مة"503.8اعا

()844-30,+4،11،31533,13,,V,165;3 I1791*,565;17.16"ول,334ا,,Wb.،8 ;555 ,564 ;.fI III";2241 I

)8،(4-2.178,117;(86,. Wb.II)ة"؟01244,8د!
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)87(نفسهباللفظنيونوالعبرايون!الأعنهوعبرقررلفظالفخارءنحرقوعبروا.الآن

،)ول(الم!ىبخفسالحربواستعملها،وأطربى.ممهفثهع

لواقاو.

النونإحلالمعطفنأو)تفنباةظءأفل!ةعني!4الةدادولةأهلءتر،الأصإءأحماءوفى

وعترةذئبظلفاأعنواوءبر-98")سبىباةظامدواوءت-تءأىسنوبلفظقلرباوعن-(مللاامحل

وءساحو-نجوعنخةسةب:ب!ات!:وها4إلحااصورهاءتريبةةبصوراحو-وتمىاح

طإشةا!لأمفرةهومما،روأ!مباءال!دمانكد-ولأاوذ!ه،روبافظسدلأاواوذكر-(9)ْ(إمساح)و

.(29)ىلبوتبوها!القبطىخط!!فىملا،استخدموااعينز.،بوأروسمباهـةللهاواوذكر-(19)رىأيينالسا

الأراميةوفىشكوماكديةالأوفىمم!كالربي!فىكأ4وقجلوهـسكامسةاالجرانطدعنوقالوا

ءوروال!شقالبوانوع!نعلأعلق-للازاافظوءِ،راورظحوإينورا)عحةوينهئةبطوارو-)39(ش!ما

القداىاكراةأهـلكرهو1ال!!يرإدر،القإءنلواوقا.)49(وثهالها4بصالعرلجزيرةاشبهجنوبفى

كانواوإن)حو)69(بلةظوحى!"عنءبرواأن!ميحتمل-ووعذر)59(غدرباسمألساميةلغخهـمفى

.(الملىكبهخ!صواقد

الدولةنصوصفىاِونء*هـالم!مر،توالصصيال!والمعنووالأشياء!اتواكطاداءلءأكلوفى

ياماالأراميونعنهوقال،عحاأموبافظالقدماءالأكديونعنهوعبر،موبلةظالمأءءنيكهَالقد

.79()القبلهذامنيثيئاأوىوه!ا،موءدم!الةخيونلما4ىْوةإل،يممائجونالعبراعنهوقال،ومماؤ

(Wb.,V;9,61 .M COHEN, op. cit., No..923(AV

;AA)912.!ك،...p.;49.AERMAN, Aeg(1791),Iخص,A.KAMAL, dans Bull. de '1 Inst. egyptien

العربيةفىويقال،وأنارأضاءبمحنىحزىأْوحجىفملمئل،أخرىافعالالى.!ق*!!5ولئ!

(Ibid.,)901لتلتهبوحركهاأوقد"ابمضالنارحضأ

;015(,87 14 .f (M992;83،لأ,،،.Wb

;I.602.;80و,01.136)09( .V ,577 6 f،5042,53.م*".Ibid

(9)34.op.cit., No3ل!.*+!ه.، )Wb. ،،8 ,304 .)8 ( 92) M،لآلمه

(39)3.015,.Wb.،51,015;3 .M COHEN. Op. Cit

وليىالمقرنحوطانرانهوقيل،الحمامفرخ،والحرالصقرالحر"256مى5بالعربلسانيقول)49(

يميد"وهوالخضرةالىيضربانهوتيل،والرأسالمنبهينمظيمالدنبقصدأصقعانمر،به

لدلثراجع-طوبلجدلموضعيزاللاطاهـابات،رهالصقرعلىالممريةحوركنمةدلالةمدىأنولو

46وصاسبته265ص

)59(44,Wb.,I.154 III

(69)94..inPSBA. XXXVIIIهـروه.كث!أ/ER, Some Personح!!*!ه.A H

)79(485ci Noهح!!*see also Mالمنىبهاوعنوا-!كلمةالحديثةالدولةنصوصفىالممريونوأضاف

Wb..!8,384J)،53والبصاقوالمن!والرشحالرطوبةوعنوابهامويةوكلمة(,.Ibid)الكللمةهد.زا!ولا

الدارجةلفتهمفىكدلئهيتعملونهاونجدالحجازأصانوالطريف،الانخىالصعيدفىتتحمل

الماء.بممنى
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-"99(وصقداتموفىيرممحنىسرمنامةأوكةلواوقا.W)Jاالحبلفظهالموتعنلِونالممروعبر

.ءبلفظيهَالمهعنواوعبر

عن-وءبرواا()َورشابلإونالباعنهفوة"،وةالالوصادةتو!حالذىالرأس،منىمستدورسلواوقا

عنداإرأنالمعاجموروت،عىبلةظادراثاستخدامالأولىعصورهمفىاشخدموهالذىالفأس

اصاغريونالمصروذكر-(ااْالماكن)فىبهمملو،المحراثمنوهو،مةب!حم!أوالمسحاةا)مربهو

كد-ونالأوعبرشرىبكلَال!خرفةعنءوا-وء*ا(ثه!)2ْيونكدالأعخهاوقالبا!ممحمووالبمَول

يىينيلةطوبقرونتمد!االأراء-ونوساهسنباءمالطينعنوعبروا-ا(وشارو)3ْشروب!ةعخها

.(صيان)1ْ4أوأيضا

أخرىساميةإكأاتوا-ضفهاوا-هيئةلحءفماقدوا!ض!دموا!ة-لحالىابلفظهالةصحعنوعبزوا

،برةبلافظثمرة!ةأسر-وءنبلفظثلايمقعه"وافعبر،.خهافىصكا"ط!يفتحويرحكثيرة

صت،بلفظصض1"طَوعن-سنبلفظزءن4كاعنوعبروا-يرىيةال!بروفىيرالفينيةيةفىوهى

خانعدديمس!-وءنلمفظستعدد-وعنإمحةلمفظيمنة4عم-وعنبلفظوحاةواحمةوعنكاة

-(ا5ْ)قةأوم!قةمابلةظةقا1"صروعنكا-/نَباب!)وبنفظبرَةأوباكروعنكاةخنو-أوضنبلفظ

عخهاال!يرايخون،وءبروشرلجفظعخ!اونالأكد،وعبرسرفلجفظساخنأودافىءءفةعنوعروا

عننةمم"بال!ةلرالأراميونوعبرالأكديون،نيربكلةوال!رالحبَعنواوعكل-سربلجفظ

.والانتماخ!)601(النسلف!ة

-*

ءديدةصاميةشوة(م.قينوالصشرSOUاالهرنأواخرمنذ)الوسطىالدولةنعحرصوأءافت

:والأفعالوالصفاتالأس!ءمن

،89)

111)

)؟.!(1

)201(

)301(

)501(

)601(

165.55;+.Wb22المبةيومبمحش"عنيةهرون"وقالوا،ورصاماتبمعشعنىوقالوا(73,,.Ibid)

!؟.+,13.08

355.(1.1,Ibid.,)Iعى3-العروستاج
M.سياملاالبهجاويةاللفةووْ ،*!!05 op. cit., No. .273 a

.op.؟.392 cit. N!11525;.!،*+!هل,,Wb.IV.3712-11; Cohen, op. cit. No..792)401( Wb. IV

8،,6,69;;04ول،001282,1 ;18,347 ,85 14;.f IV1،04;4-3;0138،75-912;;9,053،،،،;5,453ء,.Wb.V

33.*،.;17481,5،

924.8*.M.Con *, op. cit., No.,928367; Wbلورلالتهالهااخرىكلمةمارسيلوقادن

الومر:الحربقولعع،،نهار"بمصنىالقديمةالمصريةفى"هرو"كلمةوس،(Ibid.005)هأطصحت

.(156ص7!لمرب8لانأنظر)ا،رضملىائمىوتعتوهجبمعنى
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نا.أوديقولون!االأرامهيرنوكان،(ا)7ْادنبكلةالأذتعنأها،اءبّربلىماأعفاءةفى

.(1قند)8ْإلمةظالةردواذءناتاطءواأس!اءوفى

ضص!4وعن-أونبلةظلون4كاعنءيروا،فاتوا)ءياتوالمعنوْالأشياءأمماءوفى

.()901لحافالجفظ!اهم!حةورَكَدوعن-دقوبلةظدقاقأوقيق!كل!4وكما-لجفظ-ت)و-زو-اةإ

.لص"4اطابألفاظ!افدغ(أو).،!نحاؤق-وفدق-وهو!وو!-و!:أؤمالوذكروي!نصرءم!م

-(011)ىتاروالهعنّوأب.مم!فماءأاوعن-ءزا.*ىقاعو---ئءك!*.لحوخسى-اءك.لحررفماوصحىولواوقا

مم!ثا!-ر،-وعبىواشتاقرغبلح*فماوالى،منى!د،-رقدلحمنىلمحصح-و)111(فكْ،"ىوغ

)حرةيا:؟ؤ؟"-وءفاونجرالنئىءعرك.ممعنىوعرق-عو.ممعنىوخلواوقا-بيمانءصفعلانوهما

-ومحموأبىاِفأ.لحورى-و-*فارت!ثْأىالسئا!"فى-قى.،رركأ--وعضىفاوصمدأ.بم*ث(سف

وخدب-(311)ى.توووخحىروى.لحووخا--مبىأ4؟5اساافىشمدمنى.لحشوبد-(211)صرونبكصى(صموأ)

دونالحبميةطحل!-فباالفربظدبوايخ*"وبهة!رأ!فلمبباصدبه4بصالعروقيل!،لق.ممعنى

.()115اورط!ث!اهـوبيةال!رالله،فىوالافىكب،ظ!ىءأ!لاب.لححنى3بلواوزا-()114العظم

:السا.بةوالأفحالا!ساءاءنيد،زاطديثطا!-ولةنم!وصوأتت

.(1)316ببافيظعن!4!فواف!بر،جديدةعةالإنسانجسمأعضاءأحماءفىجهاأصإفأضحاف

4آ-عماممعنى)بىلةوومنحة-ولمجهوصكبة-ربهةويم:اتكاوالصفاتاءالأسمنوذكروا

صصرهامنتةرببم!ور-ورمانشونوزيتوز-وزعقةورعبةوحروسيف-ونحاضةومغارة

9(

(r

6(

)01

01)

)11

)11

1(ا

1(ا

)11

)11

)11

57,)3،-،.ط!"8،.لهي 1 01) A!".

W;9094,888،494م .b ،5 ;52 ;39,11 "115 ;99 V-

;993-893.,V;7 ,I,091 8 f4,034;.8،;;8493،ول ;345,583 6 f1+؟.--

,(notin Wb)**!،ا.Berlinleather roll. ،1 ;01 Beni Hassan ,I pl."

216(.Wb. ,V;.f8.017 ;6,04"8 ;24,6,174;11-01,364 11 .f; ;212 ;111442 ;224L V;174 1+ 466 =( IV

وعخى:ووخا؟-شكلماتمنراجع

،661)-0166المربيةاللغةمبمعمؤتمر-اللفاتبينومكانتهاالقديمةالمحريةاللفة،بدوىاحمد

andsee'،77؟،274ص Wb. ,I;487;353).224 CVO).
38Tعىاصالعروسوانملرتاج-Wb.،،8؟.304

73،صابالحروسكا!أ-.!"24.6,8

,.Mar,56_9154(فى؟اأة!لأفMid."!لأ!!.!!!.21،!*!!,36 Karnak
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-(مشدةأو)ومشادةوءارة-وبركا-4--وومجرة4دَ-وصهـبهةويمبألفاظف!ضبوها،ليةالحا

.()118(اطكةحروفبةظَتقديرعدمح)ورمنوز!)117(-وزتوزعقةوعسحوحربويبفة

إفظالضةلىع-وعنصفىبا،ظءي4كاعنوانعرأخرىألفاظفىىءاكبعضوتصرفوا

بوتتا-وكا"يخبرلفظنخ"وإفي(-وذكرقرقرريةالعبروفىقرة!"العر4اللةفى)و!رقرورأوقرر

ا!كابة،فىللاماءلإوناإ-*لعوساكنأتإن:لمةظطبل4وكا-ع!بمةبلةظكعكةو!طة-برتدابلفظ

ب!ةالةفى.تبوحيا)وَحى!رنىءررلأظبلةترو!4ْق!-قصبلفظجصو!طة-رهبتلمفظ"ب4ْوط

و!4-كرم،منىمو!4،يروأسإكرار،منئثارإ-و!4وقفارَةلممعنىكفا4(-وكل"شترل

و!"-قديمةيصإ!44كاوهى-شارىلىىم!رى4السفر-وكاكاتبسْافرأىمم!قبرئاأوثبر

بصةس15ءدال!ونيذاوذكرحماتاجر،ممعنىشوطى4وح(و-خيرا11ْتونالأشوروقالها،باث!ىماخر

شحرءنلدخبر!صمرة4فيخدموالضوا-بمَو،!نىدرةلىو!4-تاجَرممعنىوكضوطشاطلوافداالمةى

وصكأجار-"911)يمةقدم!4اس!ىشعصالح*ىرمة4وكا!-بلبااعةءلثضراكرل!حهثرع9َوكا-وفلمما

وعبروا-(12)ْنمميرىمنه"نأ!زلانءنعذيرىءنبيدالعرفىاليهو-ممةكأمهين(أوء-ر)وعذر

زرميةالعبرفىلهلِ!ال،وزنمأولصنمافظإلمص!!اوعق-(121)وقشجشبكلكأوالةمثر!)3(صالبرص.

.)122(زنمالسامية4اطبمفوفى،نوزنايةالأصوفى

برتبرقوو-ت.،ررىلوايضحوق!.4إطاااظ!لفابأ،ون!م-وحزن-وعشق-زءقإمأزمافى)روؤا

كرباأوبركو-"لممممةىأعألواوقا-ثةللح*كأْووزن-مد،ررىبدو-مبعَراظ!رأىبلجبرقولح*ى

لهأوقارضع،منىولىةق-()123ودؤنسعاه3*ىلحسوْ-ثىمنى3ومشع-لوءأهدىممهى

ممعنىوعبا-و،حوضحلىأةصو،هنىبخولواوقا-(124و)نةإيةوصرالأعصالنص)ضق"وقصنراميولأا

.)125(ميانسافعلان-وصهماءأظ

مجر*

17()%451.,112,;4 V،01;466,،"11;84,,236;;442"*11;914"أ "+,164;14,158;14 IV113"أ,,Wb."5,78;11,466;11 If

88,63(..Wb..252صاتماءأىبمحى.حببحببةعنأيفاأنظر)118( ;2 .M COHEN. op. cit.. * o

6,578;,12.8ةه,151,1;115().9 ,V;561.8;4,235 ,V;262"،1,044;3 ,V;7,82"،1;164 V64ة,IV.;1114 V!؟.
01,132;;3,163;137ز;528؟ه.915 530 ;91,434 f7,528463,9;هوه,V.106,5;V

)012(4,526.,V-!ادينأى(عجرإ1،).اعذرنهإمون7معبودهمثونسالمهووصف386صى3بالعرؤسكاج.ط

145(.47,; Edfu Mammisi،(،!42211ثالةل;Wb. ,I5,242 Cairo

.Wb)!لأأ*)121( ,V 156, ,8 (Copts K

)122(992..op.cit., No!م!!*".Wb.IV, ,165 ,11 ;12 M

)123(,Wb. ,I,666;12;13,466,005;13;7,1,093 ,V;541،8,023;2 III,;214 II;34405;183;466.08 M
6.936,631,V

()124.Ibid.,IV,;177 .M CoHEN,394 bin

Wb.8.,592;11177.13وانظر276،273صبقالاالمقال-بدوىحمدأ-وعابخوءنراجع)125(
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ولكن،السا.يةالألفاظهذهفتفىيينالم!رفف!ل"ررىمعوفةإلىللا!سفسبيلءنولاش

حصىإخمهمإلىونهوهاوأؤمالافرداتوهأكاءمف!مايىحعارواراةتواأهلأن،ىأخرناحيةمنيرج

ونثرى-(-اصفىنطقوهو)بىالنو.،*فن!ىباو-الوليد.بمورثموءث31ع!مفأخذوا،ميةالسا

وصص،لباسترأمم!ف-وشسبردىممصىوفؤ-ءنالصفيقيينأومعغالإغر-!نقلىثمنطرون.ممعنى

ين!مد.يمرركقصكمايروابرأ؟ظرأ)يرحوإرحعهدهمإحتأصور).مم!قإعحو-سويىن.ممعنىوسثن

رربرشات!وعدة-(126)قئأوخدهـا،ررى!ولث!-كل!با)لمةفيمء!!انطإوو-(الفر

.،ورىْإوو.(()137؟)وشضدة-إندو-!؟شاش)ثضا!مثل4نصال!أالابسإوا11،نسوجات

البحرعليللدلالةاجوصاب؟سةئ!ىوشبارو-(1rg)نهعحالووالغغرعلىللدلالة!ورىو-)128(يرةجق

)013(000ا)سويسنيجأوالأ!ر

الميبمايخمايمالاقيينالإ،ر-يراكْااءنم.رداترفيوالئدقييةسالمهالن!"إ!نإتمارناتاشاللا

والجةهـبافي!بفىإينوا)عموماوا!وساوا!ماإلاالص-او-اعاتد؟توالنؤ،ال!ربفىبطوائفئم

4الساصالمهرداتةية!!نويهَالمحوداتالمهثنارناتالمة؟نونتمافي!احطاهافىحظاأقل،الشرقى

و-:اضهاأغلبلف%وعدم،دراسغاثةوحدا،يمةداكقيحةفر11ع!وصالىلدرةجةط،ْبيةالغر

اعترافرم"نالرغم"لى،يضةاطلمىورهاصءلىالاء+ادإلىالىإ-"ثنفىارواص،إطلاقادغدتَتابايمةالقد

ا.ءرداغمضنطقو-هـرت4الردح!اصصا"2منآبهرةئفةطاعلىعَ!تالتىاطخه-يئآطوراءراصل

.ايفمألولىامدحؤرتمماورتيةالبا

E.،0،9ول!طهئأءنصوساهم Zyhlarzيةالمصراللغةبينرناتطالمةءةرر(فى131)غيرهماح

خ،ينالاونوأساءأمالأمضب!أ،المقبولةبها)نشاجهأوءنعدداوء!!حوا،براليبيينالبرولغةيمهَالقد

إمَاءادينو،ءلهاواءلحاابينو،ءوالفاءالبابيناطظالكثلحروفاوشليبللوجةافى؟خمهدايةاشلافاتإقلب

26(;366 ,V ;935 IV ;054 .881 ;485 ,I ;42 ;48 ;3 IV, 482 (Iأ؟!.b!الأراميةاللضةفى!للمةشصواستخدمتك

.cf.,Chr,,275.3691المعنىبنفىالبجالفةوفى 'd Egypt

السابقالمقال-بدوىأحمد:الساميةوأفودالممريةافدمنوراجع.ط!8لأ.8)127(

(1)الساميةفىوالقميصالبردةبمحنىوسندوصندالممريةشدةوعن027ص

.01!.7(.)191XIك!.؟!.،..A KAMAL, dans Bull. de '1 Inst

(LXXVI.97 .f )912( Wb. ,I 47 1( YAط!32و.W Vyciciii, in

c..J.£,0159591م)013( ROBERT TowERS, in .J .N .E Sوْوشارىالعبريةفىثياروكلمةشبيجلبرجوأرجع

(،.رعخحى5القديمةالمحريةفىالثسىمثرقمعنىالىالقبطية

.LXVI,373, also .W .C Crum, Diet., a584حر2ثمظ,W. SPIEoELBERO

41صرابم(131)
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الواووإن،وا،صزةالألفوبين،والألفامينابينو،والجيموال!فالقافبينو،وال!ف

بهضلِاتبدافىم!صوزة(إبي،)إفأإءافةو،اإحتدىوالة"لا،!زماالفعلبينوالخلط،والهمزة

إخما....فعاللأا.،

وأخرىقديمةيذمصرأفصالبينأ؟23ثا32قرب،والاخشلافا)أشابهمنالو-وههذهوءشوفى

:()132مثل،مةبههـ-حدإلىوالمدلولالنطقفىءخاتةتربإيىيئ

.اللإ؟-*!نىإبملمحاووجمد.بمورفمريةالمهفىبمصا

إنجى"ونرتحواان!""نيصا

إنسى"وطبخ"ر)(وزسى!بىى

إفيوشق""وبى

)ك!ا("إيرتومات""(وموت).ت

(134)"إسووسكأبيه""سوى

إسق"وعرف""سون

"إخ!ىوكأإjرأى""ون

إندىواأر!ح!ط""ندى

"أرووممل""ارى

.8-ةاللإفىوعصهىعصىوأ-ب""عرى

"إ-فوتجاطأ""ودف

إسرخ!"و(نةسو)شهمىط)ر)،

"أيبجو(سك:إو)-خ""ساق

()135)رإزتكوشق"!)ؤلىق

"-وصبىوحلصأ""كاز

ر)سدبدووحدّدأ!إح"))شدد

)132(mtypea", in 'LAS LXX, 107f.; Ursprungء+scher and libyscher Verbalstةء!9،لم.E Zyhlarz, "Konkrdanz

3391.,andSprachcharakter des Alta!، tischen, Berlin

الساميةاللغاتقنفهالفعلوجودملاحظةمع)+ا(

(M)692.ثرببممنىايضاصو(الكاشية)الجنوبيةاللضةفىويقال..op.cit., No5ْ!كأ،.M6ْم

02(مى)العربيةلىفدغولتقنملمنالممريةفىفدقفملقربكدلكلاحفلى)135(
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تجا

وقا

وسف

وبن

(دعسأو)مجد

خ!

قرإ

س!

صتثمر

اشقركلهىيةالممرفى

اسزخ""

ذكاسلل!

وأشرقوضع""

الهدفأص!اب")،

ص!اخ""

تفوقة

حرث"

بؤ""

ثل:،فاضهماوصاللغتينأحماءءنةايلةئفةطابينZyhlarzوقرب

اللإ"بةفىحتبت

)،نفو

يروسف

ومن"

)،ملىد

إفي

أجر

س!ا

نكر!ى

المصريةفىجو

ونش"

"(عزوأو.ء-و)

"(ةعستاوأ)تصتا

س!"

ي!فقا

مام!5

شونتة

سو)أوءشو(

حرى

ةرحر

L

ثورs.كل!

ذث

كأمرة

نؤلذا

ربربة

صمد

يةهد

وتد

(وعثمر)عدةقا

يوم

سور

زهرة

اعر

نا-5يئ

الديي4فى(وأ-و)أجو

الديي4إفىأوشنأووشِّن)

ال!بي4فىعزو

لا-بي"ا(فىعرةتاأو)تصتا

ال!بيةفىأفاد

Owl)يرإ!م

إزلمث"

مديت"

إ!ىلمتى"

"أش

"درى

اليبيةفىيرى()واريرةار

اللييةفىيرى(ممعنىإنر)

،(

,.op.cit..264.،صمن"المربيةالكلمةالىءسمى،الممريةاملمةمارصيزفرب)136( Noحمه!فأ..!
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جنس

ندف

بوت

)؟وجم(نحم

ءيق.ممحنىيةمرالمهفى

ءخير

فاصلى

ءو

إهنسا

نونو

بويا

نودم

اللإلجيةفى

!يبا،وأروءيموالعبابدةيينابشارالغةأى،.خهايةال!جاوشالاالجنوبلغاتووجمدت

الافظىاضقاربامننوعإظ!ارمنالماقارنةهذهتخلولم،يمةدال!يةمرالمه4اللة!!نوبيغاالم!ارنةمن

لملأتءلىصشتبأم،قديمص"!ىلاتصالطيجةإنكانْندرىلاو!هـترارب،الجانبينمفرداتبين

صلنوباؤا،عرىإنفوذااشدادخلالتأكدأو،الرعاةلاتنضقياواالتحارةمجالاتفىوالعطاءخذالأ

...لِمةالطوالفرعونيهةعصورهضلال

نصين:بلىاةكنبةالمتةارءالأس!فن

أخ.،منىالم!مريةفىسن

ءقر""(كأمأو)عضم

سَأَةَ"""نف

جملر"ل!"رد

خفر.لمحعنىيةالممرفىسيم

و(ابهـممنزو!)وأى-!حان)رر)حز

ء"يرطجز""رإد

3لجش")رإب

عترة)،"ونيا

إجاويةافىصان

"(ميموأ)همإ

تيئ"

(1+)ليةلصوماافى(ملقدؤاألحمنى)درا

ية)138الب!اوفىسيام

"حتاى

"ودر

"أب

"(ىانيىو)ىنا

71صراجعأوتججلمثىبمفىالعربيةاللفةفىردىفملكدلكلاح!)+ا(

الممرييناستخداموبيناللف!هلىابينمارسيلوترب؟ابا"بلفخلىالقدمعرجنوبيةتبانلوعبرت

و!رل.!ه(أع.أول.0.)293التصويريةفى!تابتهمالباءحرفعنللتمبرروالفمالساقلصورة

.لمانهملو،،لفتهمفىالساقأوالقدمعلىتدلفىكلمةاصيلاحرناكانالباءحرفأنعلىالالنخدامهدا

ن!وربما،مظمأوْمكلانمعنىعن"بولاجملمةفعروا!نواوان،-لتابتمفىصراحةالكلمةهلىهيسجلوا

(1)!ر!ومو!حمعا!بمض"بوف!الماللبيلعلىأنظر-أيفالم1)العَدمموفعمض

.لانالأآ،),7041.)

13(Aوشمو)(91صرراجع)الاميةالأكديةاللفةفى
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بةرةوثورممعنىيةالممرفىإصةواح

.(إيحىوآصهالقبطيةوفى)

الجانصين:بينالمتقاربةالأةمالومن

تالممةىيةالمحرفىجد

قأ"(اله.عليهَفى،ء)الممريةفىاا

تعال"(بطيةاغافىوأمو،إمو)و"!ى

شَبهعي!"كس

تجَاحا""عم

فَي"!خم

ررخوهغَنى""صعا

برد""قبب

!طد

البجاوية)913(فىوأصّاأحا

لاابلىلهةفىجد

يةابجاوافى(!!أو)آإ

اعحومماليهَافىإموويةالبجاوفىمما

(014)يهَا)ء!إوفىشيمثر

أم"

طم"

إ-اويةافىوحَسَو،هَسَو

الصوماليةفىبوبقا

والجنوبوالغرباكصرقفىجاراضهاوإينيةصالمهاللفةةينالتقارب-ؤدلم،أخرىوعسة

!نعثرة!ثيرةقليلةقلةغيرأسلفناهاالتىرداتالمةتكنولم،إطلاقاجةاللفظش!صؤع!يتها!ياعإلى

أذواؤ،مءشفقوحضارغك!مطالب-كاسبو.مما8ئهـمبصبوحم!يونالمصرابتدعهامفرداتمن

،المثالسبيلءلعينإلفظالعينخناخمعبيرافىاميينالمصإخواخهمكواشاوإنفهـقي،وتخيلاخهم

اوريرعنفىظر3و!إذاو،الصفاتءنعددعنةضلاأخرىأكاءستةللع!نابتدعواانممالا

شارسهموإذا.جيراكأمز؟ايثاركهملمسواهاأ!اءخسةلم!اإحمدعوااأن!مإلا،ادنبكلمةالأذن

ينكأمرءنيقللامماناصحهممنءخهاعبرواأخهمإلا،(طفل)طفنبلفظالطفولةالعبيرعنفى

عنفبروا،ووصفوهفيهوعاشوابهمأحاطمااك!بيرعنصفىشأضهمذلكوظل.اخرىلفظة

حركاتعنوءبروا،فةوصإمماشمرني!ةثمانجوال!رشعنوءبروا،و"فةإمماأربعينبنحوالممماء

أربعينبن!ووالاتهتاعالفرححالاتءنوعبروا،فعلاأرب!ينبن!ووالايابالذهابفىالمشى

...جراوهمcاثضافعلا

لشانوبرجح،والحاميةالساميةبينلفتطجستالتىالحبثيةألقبانلبعضمرصدتانمندالكلمتان)913(

.inDent.,3191.اله!4،الافريقىاصلهما Liter)ءحممحط

22ص-راجعأيضاالمضبنفسوالعبريةالأراميةفىأستضدمت)014(
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ينالقديمةيةالمصراللغةم!نةك!ويرالوحبفىالم!؟يل!ىالمفرداتفليستحالأيةوعل

،ناصةءنبان!طال!لاتفويرفىمنهادلالةدَشأوءمرؤالانحوهاقواعدظلتولكن،!اواغا

.أخرىنا-يةمنالمتميزةاللغويةممروتصويرثخصية

اوض!،اكلقكان،عدةخصاءصفىال!امياتأتواتهامعالقديمةيةالمصراللغةاشتركتفقد

الاَخرالمؤلافعلاوغلبةأفما،1-بينالثلاقالمصدروشيوع-حروف!اب!بنالعينحرفوجو!

تفحضخ!ا-االتىاطكة-روفدونكا!ات!افىاللإخةوشبهالساعنةاطروف)141(-وكابةةيها

ى،و-تزهرةلحمنى-ررةمثل)المؤلثةوصفاغاأس-احمهابمضيهَضهافىأ!تأنيثاتاءو)!افة

.(يلةبم.ممهفانةرةولةغزا

.ا-اب!اإ!اتابة؟4وفىةيهاانفىاأدواتصنلمما-رفواشخدام

!اينءا!أوأ،1،ء-ثناادكدتينالأكأداك!امص-ء!؟ط)طلمقاكلملمضاضصيرإ4وت!ا

وأنو!أنجاكوراةوأ!لا،ؤاورينوءندو،أناكالأكديينوعد،ازكيانالمصرعندفهو)

.وأنو!ى)142((

!ءفمو،إنالأداةدهتأيم-!نبيةا"رااللغةفىمثلهءأيهاا)ءالمقالمتكلمبمحنهيربهوتمثما

)143(إتاالربوعندإنّنيينالممر

الأ!!نوعندالىنأهلعدأمثالهاحزيهاوالغاشينوالغائبةالغائبنهاشبعضوتشابه

ا!أسوانقدمماءآ!فكنالمعينين،وعندسويينلمصراعنداإة!ولحالةالمفردفىلمذكرائبالغافضمير

..،شوالأ!يينوعند

ا!ف!نا،صنيينوعند،صى،سيينالمصرعند4والإَءاؤالمةمول-التىفىالمفردةئبةالغاونهير

...ثىيينصالأوعند،ويى،ك!إينلحااا!نيينبعضوعند،ساالقدماء

وسِىَ،،سُوَتط!انكاناييْنمرالم!ئنالفحهيرة(نالاعتةادءلىيتدزكورت!بهالتشاهذاو-خ

ي!ة.العرلغتنأفىهُوَوهِىَنقولكا

ميينلحاا!نالإبيعدةأ)ولو(144شونو)أوشنيينكدالأوكأد،يينيىنلمصمراء:دئبينالغاونهير

.(أ-ضا!ىن

)141(lationship!ءhe+!ه!!.Verbum;.W .F ALBRIGHT, in Rec. Trav., XL, ;85 .T W3!*!هه*.!ك!"..cf.K

!475491,Oxfordها!*3"!هof the Semi8،c and Egyptian

)142(.!5.Semitic and Hamitic Ori+، ,s Philadelphia..3491 Table!ه!+Iح!.ول.
.Aeg.452;سههـ§;84.!ول!ك!*!هحا.،+ح!.§.4()143 Gramm. 3rd0.!،!هأ.لأ!هعمأه،

(441)914.§.op.cit!5;155ءحمح,in ZDMG, !5 !-!IIV!8ةص.BARTON, op. i05هـ.
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ميةراوالأ،()كايةبروالة،(كو،كا)كديةالأخةيهاإليهإفىافاطبالخابهكافشاؤ

.)145"(كا)ا&اميةيةوالج!ز،(ك)والعردية،(ك)

الفروعبقيةوفىفهاالمتكلملمجمعبالذ!بةا)ضميرالضلفىأصيلاحزاالنونحرفواعت!بار

ف!نوا،وأخرىإجةبينطفيفةتجيراتح،4إلإعكأفواالفاعلحالتىفى،اصاميةا

...ربنانقو!نبنكاويقو)ون،ععنانقولسجهنكايقولون

.سموانقولكا،س!صوفيقولون،ناأ-ياالةررليةبن!اعةلجااواووإلحاق

أقربياؤهمإنكانتو)مديؤىنقولكا،نيوقفيقولونالمتكلمالاضافةياءواستخدام

.(!ارةاإلم!

3-تكلن،مثمرقىأىآ-قانهبألمثالايىبيلعلحورمعبودهموصفواة)النسبةياءخدامواقي

.(كلزرعةلحمنىشتكلقمزارعأوؤ!وىممهفشىلواوقا،ممعنىمشرق

-إ:اشرةاوغيرالإاشرة4الإضاؤكلنالحاليةال!كألةاللغةأساليبتستخدمهمااستخدامثم

نب"اإلىافعليةالمجةا:اسصضفىام-الكلكل!البعضتمييز-واستخداملمو!وفباالمحفةوإلحاق

والمؤنثةالمذكرالخاطبتاءإنا-وإ!إفةب!رفبهدغ!ناأ-ياالإمميةالجلة-وتأيهدالاعيةالجلى

)146(.0الحالىالحالمقامعند!متقوآ)وكانتالماضىالفعلصيغإحدىفىالمفردين

جصرىتجرىصكبةاءأبأي!لتأوأفعا!!أأحماغ!بعضإلىالأداةآوادكانيمإصافةو

الدرسم!ن،!ىمدرسةالاَننقولفكا،ال!ربيهَاللغةفىالمت!خغرارعلى،العاديةالأمماء

...الفتحأداةممعنى،ومفتاحالدراسةأو

.ووازنقاس.لحمنىخاىزولمنالوزنأداةأوءفيان؟،.ممةىنحاتوونااجدادقال

بهيقصدونو،غربممعنىءنزملس!،الغروبم!نأوالغروبوسيلةكلعنى؟46ورغررلواوقا

.الغروب-ينسالشهربيص*قلواالتىا!لركب

يقصدونو،الشروقممعنىعنجواءممن،الاشراقم!نأوالإشراقوسيلىبم!ى6؟معنجةلواُووتا

.الصباح-ثنسالشهربي!صتقلهـاالتىالمر3ببه

.المة؟رةبهيقممدونو،توقفأىفعلع!حمن،اكوقفم!قممعنىمعحعوقالوا

إجةامرااللهَفىنتأمعيةالمصراللغةفىتة:كذلكةارنG.A.!ك!ه+!ول!هop.cit.ا!4!ه

.يةالعراللغةفىنقوأانتَمسح،،ودن

)146(،R!1،+ث 14 f ; .A :.H GARDIدZDMG )2918( ;26. .K SETBE, . Verbum653،ة,XXVII7ولinاله!ول8،كر.A

5!ا؟+.!!صه!؟cit,.05)اأ.؟ .p 36-235 and no-ه؟.ئ!لا.و
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بعضكممعشاوإنما،وحدهاالساميةادصوعةخئممهاخصافىيةالممرالقواعدتشتركولم

يةبداإلىالسين-رفإضافهفىكتهاذثا،الحاميةابهوعةفروعمنجاراضهاالخصمائصهذه

:المتعدىالفعل

أحيى.،*ىويىمنخ،-ىممعنىعنخيونالممرفقأل

رعب.أخافأوممعنىوارتعد-وسدودوخافممعنىدودوالليبيونوقال

مؤولا.وجعلىبمللحمنى-وسقيرومقبو!!غلو،منى!لنفيريوناءمحداواوقال

ئدةعاأفعالالجعلعاأوكو3يدهاالأفعالبعضياتبداإلىالنونحرفإصافةفىوشار3خها

!مدية:إلى!لازمةمن13لِالت!وأو

ج!صحس،لوا-وةااناةمم!ىقدنةد،؟تمد،قد:لواوقا-...وض!!همهمهملِونلممرافقا!

طفا.؟منىبحىمح!س

.)147(واتسخوسخ.ممعنى،بنفى،إربناليدونوقال

:يسرةمحايةا-لاناتخالقديمةكا!هابعضفىمعهـاود!اب!ت

.()148الايدونكاى11وقانتَأممعنى3ولِونلمصرافقال

.(941)لليدونمالهاوقا.تِأ.ممهفثملواوقا

يونولبجاالهاوقا،ايف!أندىلا"لجيوناالاوقا!م.مم!ىسنلواوقا

...(051)صناأ.

بطالمخافةلإءااوكاف-كامللى4ةلإ!ااء-!اخداسضاميةفىاسااوء4بهابص"وعمعهـااشتر3تشم

الم!ى.شةسالليبما"4فىوإهـك،أمكلحمنىلِةالمصرفىموتكمثل

بم-يراضهال!اتءن،يزت!ار!واءررنجصاءصنا-إخ!ا.نية1،ءمرالا*4إةردتوا

جماراخها"!أب4شفم!ضلمبحرفبةالمى*تجووز،1!نحرتضصنتأض،المثالايىبيا!ءلى

ذلكءنوكان

وب?نت،

gineح0hrَ؟!ئلا"دpte,,0283691;.ئ!،ليس.-3!147( de la langue dgypt، enne"", dens؟Sur 'l Or"

48)1011.,.op.cit3!ءحمع،Wb. ,V ;357 .E Zلمء.

)11146.,Syntax!2،ك!!وك.op. cit., and see !B*367حدظط;Wb. V

)01.8.BARTON, 0،5 Cit., Table3.د.

!LEFEBVR.!ك

.8800.!ا
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حروفغيرأذكرفماالظاهرة!ذهت!اربمماولم،يحسي!دلات!:يرىفارقا؟غ5السينلحرفش!!ن

.151()نطة،!افى!ثيرايختلفانلاا-ينالحرفشكلينبدورها-ضمنتالتىيكةدالةا!فةالمسند

افاوالمأديةيةالفكراطفمارةو-وهخد،تالتىإيا:يئا"شإج!اخهالِةالممراللغةوا-مظت

.-يران!ا!نأكثرأو-يران!ادونطرقتها

نهيرهءنوعبرت66،نغفأوًا"شف"بافظُأقيالالمنفصمئبالغا!يرعنناحيغاءنوعبرت

نةصؤم!"يهاصواسترررمت.ميالفlLIواسايراتاأ%واض!ايةندون،الفأءصكههـفاك!حل

مثل4بممبطلمةبم!تواإذا:اؤهاأدؤ،ان،-ير"ض!اءةفىالأة"الخصعنا""تلفبمقئوافييدبمتز

ينمرشفيوالة!يرةجملةا!ذهءن-"بروانإ!لهميىصحمالةضهمأونةصءنوبمرروا"4بملاك!عرجء

(521):لونوؤية،الإحميهَإكضثاوءالةمليةرزتهاءوفىثةالثلازشت!اأفىباأملو

حمفإنبر،حمفون،حمفير

بمفإيرنبوبرت،حمفإقيرت،حمفبرت

يرتحر!ف،يرفحمف،ير!ف

ف!برعححنف،!فيرنعهن،يرحمفع!ق

ف-بركا،6حمفبر!و

ف-برنإو،يرحمفإو،ير!فإن

!برتحر!ف!وون،!تحر-تو؟يئ

**

والةراعنة:نفرء.

جمران!مبينالقدماءيينمرالمهموضعتمى!يرفىلازم4ولبم،بجديدليس،أءيرأصؤ،4

ناأ-يايينالم!مرتههيةمنعا-"شتبوما،فرءونأصوهو،إليهم4لفباالحالىءخمهمناومو!ح

ايتضدا!افىخر3بعضوإغراق،اخرةالمهال!سه-ةهذهاستخدامفىبهضناإغراقو،لفراعنةبا

والت!رج.للقدح

و!ية4،ديمةةءبريةو!يغة،قديمةيةمصرصيةةبين؟ح،الدلالةمحدودلقبفرعون

قديمةبيهعر

.(برعوأوبرؤويةالأثورالصية4وتثبها)برءوأوبرعايمةالقديةالمصر!يفته

51)15491.iotograph to Alphabet, London5!كاهعظ+!كأSemitio*!!.،؟

)152.3305،.Gram*".ع!س!ه.!!!هه
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.()153(كا!م4للَأراوفايقيةالإغر4المبوتعثمبئ،1)فاءالباءقلبة!د(!فرءو)ريةالبروءبت4

ةأ!ىنونإ!ارةبعد،(فرعون)رالعربيةو!ية،

ب!ا!نالمصرأشاريارةوكانت،العظيمالبيصَأو،العاكاليتتعنىء:ارةيةالمصروء-ة

ب!اشفعواثم،لدو)ضهمالعليااسلطاتازيهاتشصالتىتهمفراعهقصورإ!إيمةاغدااررولةاعصررمنذ

(54l)،(وجاسلْبعنخبرءو)ر-صواون"حههـاوأص،الوسطىالدولةكصررذءْتقليديةدعاءراتعبا

.(...3وونةمعاشي!تفونمنهتاف4ي!هو.كلا،)والسلامةوال!اؤيةالجاةلهالعالىالبيت.كلعنى

..نتصرواربوحاخرجبرعو-مولون!5-واوأطدشةادولتهمعصورصذملوكهـمإلىللقببارع!واثم

والذين،الت!نلاف؟أعقهو!مالذينالعثمايخينقىاكالأ.ممنطقذاكمنطقهـمتةسيرتم!نو.جراوهلم

!علقمماور،"اىال!إالباب"باصعنةم!،ام!لممااناإلىو4الساطإءمرإلىواي!يرأنعلىاعتادوا

وكذا،بص!ىكذاالأالبتباصممتحدث؟فىأخباره!فىيقو)وذعين،أيضاينالمعاصريينالصحه

المستقرينامالحإَبروايتهميةةونو،وكذاكذالحواهخبراالأبص!ىالبيتمصادرأعانتأو

بوابه.وأبجدرانهالأبصضالبيتوليس،الحالب!يعةالأبيضالبيتفى

ممرىملككلعل!تهادفاوكلش)برعولقبإكأوايصأأنعلىوءكىاض!م-ونلممراداعتافشيئاوشيئا

الآخرهوف!،4نيمZمماوذلكcيبالتآروجهعلىم.قالعاشرالةرنشذ،الثخصىاممهنبجاإلى

لقبوهو)اةجماشىاباقب-ب!ثىصامكلءنعبزواء!نالمسمونالمؤرخوناعنادهماإلىبضقريبه

،ممرىةا،بفارمىعاموءنص،زيمرإلقببيزنطىعامصعنوعبروا،(الحاميعىْ

النحاشيينامميماإقواالم،ألقاب!مبخفسالحكامأولئكشعوبتسهيهَإلىضرورةيجدواأندون

الفراعنةاصميطلةواأنلهيرهمكانوما،الفرسكلعلىالأكاسرة31ولا،مثلاالحبشةأهلعلى

..مهبرأهلصعلى

معص.ْ!ة،كفايهْتعنىت!لتولم،بهفيجنسءلىتدلوفراعنةفرعونتىءيةت!نلموهكذا

الفراعنة،باممتمتقديمةالقدمفاخرمهمرأئاس!كانتإذاأنهذلكعلو-تجرتب،4معتنف!حةأو

،..الفراعنةموفيممر-ونالمهولكنهمإقامتهافىموحد!الفضلأ!ابمالملوك.ممعنىالفراعنةفايس

والجبروتل!أفيانباءومىعاءمرالذىالةرعونفو2قدأخرىنا-يةمنالكريمالقرآنكانوإذا

إطلاقاإنطقاهنليسول!ن،فيهوقالابهو!فهمابكل؟ؤمنأنفعلينا،اممهذكرءنوتجاوز

كاثتوأياوزمانقييرصفىنالحى!م،يينالم!مر4الفراكأصعلأفوءوناهذا!فات،متهان

ما!"لز(نكانوحكذا،ملظاواررْوالبا،!وإظادلوالعا،والطاغ،الصامنهميظهـر،القاجمهم

يين.المرمروءيريينالمصر

53(1)75.,Eg. Grammer,3طع!ك!*!ه.XXIII,7 7 ; ZAS ،،81!1 ;013 .A H!3!ول.of

(VIII,r17 (lot!ك,Pap.Kshun

اص!
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أق!ديماالمجتهحإالمعاصرالمجتهحروابط-ج

والقامةإيئةواالدم-يثمنالقديمالمصرىابئصعنةلبا!ىالحالىمرىالمهالمجتمعلبانةقئاللا

)ؤلميهيةوفوارق،وأخرىوأسرةخر،وافردبيناظلمقةفىنهنيةفواكأقمنفيهاماءصالبشرةولون

.المدنوأهلالقرىأهلإيئالطاخفوارقعن!نحملاالخوبصينوأشباهوا)!عايدةإحاروةا!ن

ومنبيزنطيونوورومانيئإغروفرسؤجمهااصإ"اقديكة!ودأر!كاعلتعاقبتقدكانتوإذا

ينوالدظمءأولئكبينالجنمهىالا-،صأأنهوفيهشكلاالذىة،ضدءخمفىو!للف!ملف

ثن،(عادةصانةولم!مأوااكأبرالذينادتايننبجاالأالغرورلةيجةسواءْ،يةلاخامحدوداكانتينلمصرا

ئدهمعقاواختلافملةغوءرابهْمجنمممواختلافوعتوهمتراءلهروره!اعخ!م-ينلمصراأغابعدلتباأو

وشاركر!مالمدنفيعا:مرومالذينالبماروأشمباها!؟رالموظفنينمنا)طلياةالؤلةخلافما،ومذاهبهم

عامةالمصر-ينجهمونعنى)الم!مب-يةال!عحررأ!لمنالقالجةاهـلمةاثم،اخنفيذيةا4السلمامننصيبا

الر-ففىم!،ما،:فيكننبالأجابعضنصرانيةفىو-فىواالذين(بعينهائة"طانرىولاالاسلامقبل

.بأحماثأمأصاءهمومبادلحهممع!ماتزاوجوا:أمالاختلا!اعلشغمومما،ةيهينوالمستقر

ت!ونواولم،إليهابيهال!رواللغةالجديدالدينو؟مَملوا،الإسلامورظمبدايةفىمصرالعربونزل

إ*يد،االلغوىشاغموفى،القديمالجنس-خ!متكوفىكو!ميضاإْءاو-بنالمصرءنت!اماميدين

نذكرنطلاقافىأشصاضةإلننجدءوالقااجد،والعاداتاإوطنووالمم!ح"اختاهـواعنهمفىاوإن

كانواسنحوعلى،ينالمصرإزارعينامعالتزاوجقلهلىظلوامنهمالبداوةأهلأنو!ى،وازمة!ميقة

واقتصر،نةسهاالعربيدابازيرةشبهفىالمم!شقرينا-اءسوأهلالحرفبأ!ابالاختلاطقلم!

مرالحواةأهلدونيينالممرالبدومنمعايمثمهمشاركوهمءنعلالجنسىوتأشهمالجفمىتأثيرهم

يف.الروأهل

منوفىص،بالإسلامآمنتو!لم!نالمسي!يهَإآسْت-!نالشخصيئانةساممصرتج!بتوهكذا

قوبتها.فى-ةييرعواملي!وْتاأندون-مالباإلىءضافةأعدادانزلوها

مما،غاض!ثالموا!نها،يمالكرالةرانلغةاعتبارماإي!ةالقديةالمصراللغةعلىس4العراللغةوغلبت

وقيرى،مما!يمم15أها-!ل،إصرالمصء-!حنافى-يةغةقا4يماالقدلغتنامفرداتكلنبقيةوظلت

إومية.ا-ياضهم؟هـنيضفىأعاد-ثهموتخلل،ا!زراعيةصع!ورهمءوأم!وم!ضهماهمؤاِءأكلفىألسنتهمملى

تطوراضهاآخرفىولمحئ،هيرةيمصرةمعاوزرىمدنأمماءفىيمةالمَديةلم!مرا!يالمسرااسيرتفقد

ضولتوزإإشو،نا-،ألهاإ4سالعريفاه،رأدواتإضافةوخ،ال!طيةبةال!اصغلهاالتىالفظية
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والأح!رالأكواموجه!دوعنأهاعضهاقدمعنء-َتالتىال!اتمنوةيرهاوجمروتلاَوم

كلاهميةيلتفه!وا!ثىكولر،والقرىالمدنهذهأمماءءنبعددسلىيمادونستثص.في!ايةكلالأ

قىتيبفىأ!دادناعادةعلالشمالإلىالجنوبمنوهى.و-فمارضهاديمةالةمصرفيتارفى!ا!يشة

:(IGO)مدضهم

.()156السوقيةفقديملأصعن:أسوان

.(الذهه-")157يهفاقديمأءلعن:ايو(زكوم

.158()(القبطيةالنصوصفىإتجوويكةالقدالنصوصفىثبو=):ا!فو

انخابأونخب4كاعن:ال!ب

)155(:Main references for the mentioned sites

7.1,.desnoms geographiquea contenus dyne lee textes hieroglyphignes, tلمحف!Dictionnظ.!،!هـ

!لهنهءهلأ.3191-2591

0391.,d! lteste Religion der !! ter, Leipzig!عUrgeschichte3!+و!ه.K

4791,,Oxford8.ول-,GARDiNER,Ancient Egyptian Onomasticaوو.!.

591'.Parisهـ،،.,P.MONTET, GFographie de '1 Egypte Ancienne

:and Partly

.ACoptio Dictionary, Oxford9291 f!س!!،.W.E

5891,,...net Berlinا!هأ!ظDaa!!ك،.H

وتحور.(Swnw)سونوحينداكوكب،وجهالتقريبعلىالعثربنالالرةعصرالىيرجعقأخراسمهو)156(

بمفاه!دل،د!لألهئلآوسيينىسوينىالاعريقيةفىوأمبح**وصويانصانالىالقبطيةفى

.السودانبلادمنورانهاوماالنوبةوبينعامةوممرالصيدبينالتجارىالتبادلفىنطقهدورعلى

عنالجنوباليهايرد-لانالذىالعات(جزيرة)بممنى"بو2لا3بالاسوانالمقابلةالجزبرةوسميت

S،س!!!Urg..)152الفيلجزيرةبمض5"غ،دا،"لاكاهـفاالفنتينىاسمعليهاا!غريقاطلقثم،فيهاويباع

عنوكان-5)1(ثلاهـرزثلاهـعهءْوامبوانبوالقبطيةوفى-)؟(،؟*ونبيةنجىالقديمةالنصوصفىذكرت)157(

.التمساحبهيئةاليهورمزواسوبكاصحابهصماهمبودمعبوداكها

واتبوثبوالقبطيةقواصبحت،ببىالىيبدوفيماحورتنمد؟جباالقديمةالنموصفى)8،1(لميت

عرض،المرضيعنىأنهزيتهكورتيرىاسموهو،بحدةوهوخر2باسمواضتهرت-3للاثاحهثطهـ+!ه

.alsoWb,.)047بالصقراليهالمرءوزحو!معبودها I146م015،بم.Urg)أبوللومدينةالاغريقسطهانم

قبلمامندبنىوالدالياسىدورمابدأتأنهاكيىهرمان58+كاويمتقدلاكاة50هَ+9،5،1"لاةلأ

أواخرفىطويلزمنبعدالدييةشهرتهااستأنفتثم،.مقالرابعالألفاواخرفىاىالتاريخيةالمصور

المتأخرةالمصورفىالمصريةالممابدأكملعلأيعتبررانعفخمبممبدقحتف!زالتولا،الفرعونيةالعصور

والدين.وأساطرالياسةالمبادةمثمانرمنطيبةثروةتفمنتنموصهالتىحيثومنبنيانهحيتمن

نخبمافسموهامدينتهمالىونبوهاالعقاببهيئةاليهاومزوامعبودةاهلهافدسدينيةئهرةفىاتمدينةوكانت)915(

.211صراجع.حمايتهااليهاوالتماسبالانتابونبركواأمهاقهممنالفرامةواعتبرها
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إسنا

أرمنت

01016((؟)العبورأرضينىقدأعلعن

مونتو"5المبودمدينة"أوت،يأنهاالبلدةيصفقديمأ!لعن

.16(1)القديمالحربرب

علىتاصرااممماظلوإن)162()أمونالعبودالحرمأوالحريمكلعنىكلار:

.(الأقمر31علهاأحلتالىالعاديةالدارجةاللغةدونيخيةالاربةال!

.(القبطيةافصوصفىوكوسالقديمةافم!وص!فىجوءى-):

016،

162(

عيناىالثماليةاونومدبنة31بهقلدت31انهزيتهكورتويققد-؟،!4القديماصمهاكان

Urg.142.)التاريخيةالمصورق!مامندالحاليةشصى )f،اصمهاقو-لتبت،وصنى،تاسنىصميتلم

واحتفظت-5،90+هَ!!8بوليىلاتو31الافرقيمليهادأطلش-*ول،3ول*،ع"القبطيةالن!موص

للزخرفةفيهثبركلايتفلالقأصحابهرغبةأن،لولاالمتأخرةعحورمامنصفركاملبمحبدالأخرىهى

.الزاهرةالفرمونيةالمصورمحابدبهاامنازتالتىالبساطةروحمنحرمتهالنصوعىوكنابة

نهكا8كلنهئا(o)10002أوئروفسميت،(شىعين)أونواسممعالأخرىهىالقديماسمهاتثابه

الصقربهيئةايهيرمزوكان،الحربربممبودمامونتوالىونبت،المحيدأونوبأنهاووعمت-

-Iwnموتوأونفسحيت Mnt-ق.م!والصضرسالحادىالقرنخىالطيبىالاقليمحافرةوظلت

التقريب.وجه

5،لا!لتألأ"3الىغريقيةalوفى5!+*هووه+*هووهء"ارمونتالىالقبطيةالنصوصفىاصمهاوكحور

+صمبهدألهاوتوفرت،،واعة"31الوجودالىسبقه،الحاليةالأقصرلمدينةمتأخر31طيبة31

علىأرنتمدينةفلبتهائم،كلهاقليمهاملىاسمهاتطلقبأنلهاسمحتقديمةاتليميةمكانة،واصة،

وأصبحت،.مقوالمنرينالحارىالقرنمنلىاضحادتمكانتهاولكنها،معرونةفدظروتفىاقليمهازعامة

طويلةوأخرى،الرسطىالدولةعصورخلالقصررةمرحلة،مرحتينفىكلهالمحرودينيةسياسيةعاصمة

المصوربقيةفىالدينيةبزعامتهااحتفظتئم،مرةالناصةةالاصواوانلمئرةالثامنة*سرةعحرخلال

حيتمن!االمصامرالقديمالمالفىظهرتمثأتاروعتحتبرومقابرهاممابدهازالتولا.الفرعونية

ها.كوزونراءوتمافيلهاونقوشهاعمارتهاورقىفخامتها

نة5او"مون2نوتلافميت،الرصطىالدولةمندأيامالدولةرب،مون2ربهاالى،واسة"ونبت

ول-تى"ة*الىالاضرلةوفى،(مون2)نوالىالمبريةقاسمهاوتحور،مدينتهأى"مون2

مديةبعحنى"ماجنابوليىديوس35باالدينيةئهردهاعنالاغريقوكرجم-ول*9نهالىار!طية

نهad.,9)381مويروسمهدمنلى(،!لملآهحرنيا)!ةالئانعباصمهادكرومانم،ا!رىالرب

با3يسكانالدىممبدهاالىنبهاانه،ويخملالانحتىالصحيحاشتقاقهيضحلم31ومو

عيد.فيهويقاممون2عواكبلقصد.وكانت،والحريموالحرموالمتميرالممدودبمصنهى،أوبة"او"اية"

الكرنكمحبدعنلهدميبزا،رس"الحوسبانهماديوصف(المص!بد)وكان،بابهشهرضلالحر

اليه.بالن!بةالئالالىبقعاللىى

3191.Feet von Opet, Leipzig!هـ!ةط!مه,WOLF;ه,XLV8!.2كمة n!.)جمهـ

o05.3م!3*فريقيةسدينةطببةصم1م!*خ!اصمهاالتتاقاخمالومئ .،" Noًه!*حهه!ه!

34http://www.al-maktabeh.com



(3t

64(

65(

(66

(67

.)163(القبطيةالنصوصفىوقفطوقبط،؟4القدالنصوصفىجتيرى=:ةنم!

.(اlfحخ!ور)"المبودةأرض"ممعنى،(ل!رةتا"القديمالأءلعن:دندرة

.66)016(المعبدي!فُوقديمأكلعن:بر،ا

الةصر..ممعنى:-وأوهـ-و

.(اTOالراسبيتيعنىةديمأءلعن:بوط!ث!أ

بالهارءين،وكانمعبده!ةوا-أوين"6ر"المعبودوجه"؟"ُيعنىقديمأص!لعن:اخمينأواحْميم

.ow)4الشرةالص-راءفىللسيولباورلمقوافلوحمابا،قفطولمدينة

العزبةأوالمؤسسةأوالمنشيةممعنىممار(جرصه-):جرجا

قو.باصمالقبإهةالنصوصذكرضها،والعالىالجبليهىقديمأءلءن:ال!بير()ثاو

.()916(حوتبوشاس،شاحوتب=):شطب

;)1ول+هـ,!.+كءول-!حr.ممم50،+5َ Gbtyw. - Copte: R;:.gE(-،؟"؟ح!9 Gbtywy

محاجرالصحراءالىالطربقبدابةملىلوقدعهاالحصو-القديمةطوالالاقتصاديةأهميتهافف!لمدينةظلت

القوافلحامى"مين"هوالاكبرممبودماوكان،*حمرالبحرساحلعلىالقص!ميناءوالىومناجمهاالرقية

بدايةقبيلسيايةأهميةلهاوتوفرت.الاخمابوالسيولرماةواحدالرفيةوالصحراءأخميمورب

القديمة.لةالدوأواخروفىالتاريخيةالمصور

البح!بةاللهجةفىفحلا"قبعلى"بلففاسمهاالقب!،وكنابةلسميةمع،قفلى"لمفكثابهمنالرغموعلى

نأافترضنااذاالا،الانحتىالميروفةالوئانقضوءفىبينهماالصلةثحديدالىسبيللاانه1،،القبطية

الممرييم!علىاسمهافأطلقوابهاوثيقةصلةعلىنهاجملهمالقريبةالمناجمناطقفىوالرومانالاغريقلاطر

.يؤيدهصريحدليلمنلي!فرضوهو،كلهمالميحيين

التىالصميدمدنثالثوكأنت-؟!!5(Pyr.)6601،أونة"القديمةء!ورطفىدندرةسيت

K.SETH.)145-144بهوتسمت(شمىعين)اونو3باتبركت , Urg)-الفخمممبدمافيهاويقوم

نله.الزمنفىوهَومتأخر،وا!لتعالهروعتهفىادفومبديضارعالدى

.Diet..892 bهم!.

النصوصفىو!صت،جوجالىجاردشالانيتقدفماوحورت،بر-إجا،الفديمةالىوصفىبتغَ

Onomastica،35.00)لقبطيةا II!هح!!*!،.A.)H

,Straboلتألا8150V+وبانوبوليىهـول(804،)0)519،لألأئ!ءخمبىةاسمهاا!كريقنمب XVII, )141 tU

ء6،،"ء6*)هر!ما:القبطيةالنموصفىوكتبت

83(.؟!V,,14188.لاأوزبروجرجةحوتببتاحجرجة،مثل،فلانمؤصصةبممنىفلانجرجةيقال(ه10)

.شجرجىالدكتورعنالمنثيةممرجمةواذكل

:*ص!ء!Urgeschichte3،)916(.هـ5
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أسيوط

منقبماد

اتحوصحيةا

حننوب

الأشي-ونين

مير

-رهـ

تونة

.17()ْالمحميةأوالمحروسةيعنىقديمأصلءن:

.66؟كابوتماو"باسمالقبطيةالنصوصذكرضها:

،(171)بطةالمتراأوبطةالىا.ممأ.ممةىر6؟قيصرُباسميكةالنم!وصالقدذكرضها:

.66قامؤوصو"سمباالقبطيةالنصوصوذكرضها

الأهب.ق!رأوالذهبداركلعنى:

وتثنإضهااحهاإالتعر-فأداةإضافةنيد،معافا(بلد)ممعنىثهونأوءنضون:

.cاyrيها)جا.علللدلالة

.Oyr)الجسرأواصلروأوا)شاطىءممة!الةبطيةالنصوصفىميركا،4عن:

.6،حرور،ال!يرُالوجهوب،6ادَءيري!فاًالصقرقديمل21عن:

.(174)الأرنبةأرضرلِهخأقديملأصءن:

(-IV)3،"د"الحارلةلاكيىهرمانترجمها Das alto Agypten, )51 "Wache!!لو.H)

A.BADAWI.!عن!Handwoerterbuch,9،.)991المرتبأوالحراسةمكانبدوىْأحمدوترجمها & )H

ابنمدينةأوالدنبصديةأى،و)!؟وبولهض2،588+لاما*وَلبوليسلوكوالمعليهاا!غريقوأطلق

Ann.S.3**،ول.f33اوىابنبيهئةاليهأتجاعهرمزالدىالطرقفاتح"وبواوت"ممبودهاالىنسبةوى2

الحالينقولكلنها،الأولالانتقالعصروخلالالتاريخيةالحصوربدايةتجيلالسياسىأسيوهـدورهاولمبة

الانتقالعمرخلالوأهناسيا،الاولى*لرةبدايةقبلوثنىنخئمئل،منهاأفوىاخرىلمدنحليفة-دانت

.الأول

(\op.cit.,.338 (Iy!!لثسحم،.cf.Wb. ,V;18-17 R

-(op.cit..،51 397 (ivr!ك!"حهح!".Hول.

ندأيضاالسيالىوربماالدينىدورهما"ونو!تسمىمنهافريبةاخرىومدينةهىالاشموئنلمبت

وهو،الوجودنئأةتفس!فىالثامونبمدهبفيهماالفكراهلوخرج،،الناريخيةالعصوربدايةقبلعا

منها،اثان!لليتثابهطبيعيةعناصرثمانيةتزاوجالىالوجودلأةردمدهب

82.80.,.anddie Acht Urgotter; Urg. 163,.f; .A .H GARDENER, op. citيث!+!ثاهلا!ول،.seeK

9591فبراير،26العددافجلة-"القديمةمصرالوجوتفىنثأةفلسفات":صاشحالعزيزعبدوراجع

3!-37ص

بمحبودهمالاغريقلئبههوقد،القمروربوالحكمةالحسابرب"تحوتى"هوالأضمونينأربابوأ-لبر

ممابدبقايازالتولا،لأمغ5اولنة!،"هرموبوليىاسمعدينتهعلىواطلقوا،ا؟لهةرلولهرمى

.ا!نحتىفيهاقانمةتحوتى

،)173،018.Dietميرية.أومريةالقديمةالمصربةوق،*!!ئا

باسمهفاحتفظت،يلأرنيةاقليمأىونةاقليميسمىكلهاقلي!هاوكان،الحاليةالجبلتونةعنطقةا(هى)74

هنرىويرى،جبانةباعتارهاالجلالىنسبت،ثمالتاءحرتوصاليهامؤنئةقعريفاداةاضافةمع

ثط!ء!ء-سروالقبطيهةالنصوصفىوكتب،حرة"وهوخر3باسمسمي!أنهاجوتببه

(.3.in .J .E.A X *VIII, ,23 n!!ك.,.IV42 fص!لهلا.H GAUTMFA, D )o

رلهمباسمايهمكقدمكانتالتىبالنلىوركهنقاليهااحتف!طويلةعميقة!راديبتونةأرضتحتوتجرى

اليه.مجبينكاننيناولهرمزينبامتبار!امنجلابىوطيووقرودميئةعلىكحوقا
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(75

(76

الس

781

(97

المنيما

طحنا

-ْيايصهناا

هـصوطد

اللاهـ-صن

-مالفه

د؟ء

:!!-و

لآ!نتلمها

!حى

رمم!يد

.ثالمؤأوالأرضأوالمر!عليدلقدقديما!لءن

اباجمهة.ممهث"كاتادهنةالقديمًالأصحلعن

نن"حوتأو،الميكبأءأ(ءديد)ممةى"ناسوحون"القديمالأكلءن

القبطيةالنصوصوذكرخها،66الملكابن(قمر)ور.ممعنى"نيماسو

.(WO،)-طيرروباصم

.(ا176المعمرةأرض.مم!ت

.(اادسالبه؟!ةفمي!.!ؤديملأحىءن

النصوصلىؤ-ومثمافى(خرةالنصوصفىيا-ومآوبايم)اله-برةأوا؟تماتةْ!

.(إليها3بصالعرآحريفاأداةءضافهبعدومالةوأخيراألقبمالم!

.)؟(الحىزو4ْإغرية4دَءنأو،"تصىًالمديخةمصرية"حءن

.)؟()178(المب!أرض=

مشر!.مم!ىست!ةيةالمصرال!4اَإنىبةأوالسنطشغرةاتنسبة

4إإيونالمصرن!بىالأتومبالمعبودصلمةلهاتكونوقد،تومص=

امالم.ا-لمق

66إبوتب"و،بت):والبهمسرأبأضهاحتحورودخهامص:!عحفقديمأصلعن:

.(!917الةجمطيةوصعيالةفى"؟خية"وو،ي!4القدالنصوصفى

.لمك!مفىأ!ابهارأىعنءبرتيكةقدعبارةوهـى،نةر"6ءنو"عبارةءن:

بأول"!ؤوء،"رمهأمفإتهموعندسةالساالأيمصهـةأراعنة3برأرعمصىي

،،،"بوننحوت"فأصبحتقمربمعنىحوتكلمةاليهاأضيضتئم"لبونن"القديماسمها

اواس!منوالعاشرةالتالمةالأسرتينلملوكوعاصمة،الصعيدأقاليممنالعشرينالاقيمحاضرةوكانت

واسعةقادبيةنهفةونهدت،م.قطوالممثرينالحادىالقرناوال!الىوالحئرينالثانىالقرن

هرقل.مدينةبمعنىلاهل!8تريام+ع5+ا-،.بهداكليوبوليساسمعليهاا!غريقأطلقثم.عمرهم

seeSETHE.،ا؟؟62 lintersبعد.تنثرلمعنهارسالةمختارالدينجمالعحمدالدكتوروكب

.Dict،. - b40هع!.

cf..J.)أوراحنوراحنةالقديماسمها .E.A XXIX,93)fجانبلخزبنمعروتمثروعأقدممنطقتهاوثهدت
.م.قعثرالتاسعالقرنعنلى،الفبوممنخفضفىالفيفانمباهمن

،3,Common words in the spoken arabic of Egypt, of Greek or Copticorigin!!3ه.seeG+(!هرو!،

.Cairo,0591 6p

الرصميةالصوصوسجلت،!المحريينمنويخرهمهم)البقرةبهيئةحتحورمعبودتهمالىأهلهارمز

البحرى.الوجهأقاليموبدايةالمعيدأقاليمنهايةبينيفصلحداباعتارما،سكينهيئةملىالمدينةرمز
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،راقيض

رهينةمهت

طرة

انجأاؤأ

بابدن

بولاق

روتكر

منتشبرا

يختشبرا

يسرشبرا

عاحمةعلىأطلة!اظفاؤهمثم"كا،بم:لادام"هرمهء!وقالت6خيزخالدُ"

.(.18)6كا-خإنبررالةرريماس!كا-لوأ-لموها،"الةدتالدول!فىعاط

ورعاة،وا-ارثالزراعةإات!رعاةمنوكان،سحَر؟6اإمبودًإلىنسة:

منطةتهفىتحت!انونيم!إنراعيابحاأءالأرضت2وصكن،الصياغة

.سقارةموقوهم

ليها.!يؤدىوأمنفمدينةقيخة!كانأنهيإوو،OA9شا)كباقلحررىطر:

.؟6شاوروو،ء6راو66القديمالأ!لعن:

.)182(ال!ضانإلا؟6ححيىم!بدوراِمنىقدقديمأ!لعن.

فوب41انال!!إلاأى(66)183الأوق-مبىردا"ُيعنىقدقديمألءقأء:

قربها.أوالحالية!سعينوهىأونويخةAإلى

.الأخيرةاصازيرة.مم!خار.مما:

.الفدفدعبلدممعنىرمما:

ص4.الغر(3)لمزرعةاممهى:

.(البحرية)امثمالةا(؟)المزرعةممعنى:

.OAV(القبلية)بص!الجنو(3)المزرعة*ى:

نأيملنو،م!:ول؟،-.-ره!،،اء-لالمقر،)وهو،،قرمن،،لعبارة3ضنة-يراجملبرجوثلنافيا!رح

ءخ!.اوصبوعابولاأكزالمتنفىذكرناهالدىالتنسيرأنلولا!الأءيرالمقر،،وهوثالثتفسير4إإفيات

912..SPIEOELBERG.ZAS. XLIX4،أ**111ز.r!ص.See NAVILLE. Re

اداجوالامنلمينالفص-القديمواسمهاوالفكريةالسياسيةوأهميتهاالقديمةالدولةعاعمةمتعنراجح

...42 ..f 701 .f etcمحا.01،.لمand see : .K SETHE, Unteisuchungen ،3،8 121 .f ; Urgesohich

8 Pauly- Wissowa; and Das alte Aegypten, .5891 08 f!ع,Art Memphis!كل!!!،H

4891;.A BADAWI, Memphis, Kairo

,GARDINER.,1220،5د op. Citطه.+.

،ا-Tlkصالسابقالمقال-صالحالمزبرعبد

(A0(اف!صصىفىوكتبت،!لئرةممريةقرىاسماءفى"طربقلاممنى،المعنىبهلىا،ميتلأكلمةنثاعت

+)ثلامهمويخهالقبطية

f.;18,131"33)182(.د .J .E.A XXXأه".لا.K.SETHE, Urg.,;901.A .H GARDINER, op

يزكيه.ماهاكلشولكن،الدهبمفصورةبسنىنوباترةوهوافيأنرلاصمقديمتف!روثمة

up-1-أالا8لأللَأ)183( on - Ba؟-rpy--n Wn = P*-!ك

2143.,Demotieche Chronik, ,.op.Cit.!!!ل!!ي!3 ;901 W3!.6،يع!لا،.

(03 op. cit., .p ,.tA.op.cit!،ه8)161. 827 a; G!ل!!".W.E

8!م
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!وف

سبك

باسطةبو

يىص!وأة

عنود

."185(الجيلالمقام،ورىمانوفةعبارةعنكلار::

رصيبد)186(سويسمىمعبودإلىنسبةأو،سورمم!فبقعةإلىنسبة:

الصقر.بهيئة4إ)؟أص!

اذسا.4بهتإلمهإأ!ابهر!بكسويسهىمعبودإلىنسبة:

إ)يهاأ!ابمارمزمحبودة،بايت،و؟تباستةيرالةديمالأصلعنبسطةأوتل

شادواثم"باصتة)،بحفأص"استإ"مد!خمإلىاممهاونسبوا.القطةبهئة

المدينة.علالأضير3الاهذاوأطل!وا

.(-سيرزأو)يرزأ،اإمبودرداخا.لحرريرةوأوزأوبر:وزيرالةديملالأءعن.

.)187(41الإِلَبشمم!ت"؟ثرثبر"القديمالأصلءت:

بلامون

هوارة

.(ا6ءالم!برصبمتررالدديملالأ+ءن:

.)918(أموتجريرةلِ!ىقديمأصلءن:

.91(")ْوعرةحتررالقديمالأءلءن:

(05 .01 () Aoونفلوهـوغدهما.ملوىصماء1فىكداخلتمكانبمضما!للمةأنترءويرممماص!")طاح!حاأ

[Setbe.Urg. MOM

(AVكان)الىالاغريقوحور.6!ه*لح!6-جمنوتىالقطيةالضوصقاسمهاوكتب-لهارمزاألكبثىا

Wb.,V.,.)15-!ن!55v+لالالا ;361 Sethe, op. citبم)c

(Mبمعنى)301العيددارا(..SETHE,op. cit)إينيى(ايسةالربةلمبادةالرئيسيةالمواطنمنو!دانت(

ynasticet,.أقدمهاكانتوربما les tempsPrepharaoniquesإIre Dا!cf. .R WILL, Recherches our

268.05،264.LeCairo,6191 ,I p

918()n Imnرل!ة(P-امممليهاالمتأخرةالعموراهلاطلقأنامونالالهالىن!تهاملىوثرب

-امليهاالأغريقوأسق،الرنييةأمونمديةطيةأىالميدبواصةلهاثبيها،الدلتاواصة

in.J.E,.A,43.)السفلىالربعدينة XXX!ء!ه!!،.A.H)ه!

رIدأو،الناحيةحصناو،الربوةقمردمنىفهىفد،محددبتفردف!هابمحبكميةومرة)091(حت

أيضاللرعامةوربماللهكصوسماصمةوكانتريىافابا!عنههاالافريقوبر..الاق

inAgypten,3691).التالىالهاثى!راجع and ihr Sturz!8!!هطهـ Die He ! chaftهـط!red.aee..P C
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البطية،النصوصفىفىو-ايكةاذدااك!حوصفىج!تالقديمالأ!لعن:(المجر/!ان

نطة!امثلصانوفَ/ت؟ثاادبال!ذكرضهاالأشوريةالنصوصولوان

.moالحالمط

)291(.نالحصي!ثفديمأ!الءن:مضتول

91(.66)عساوالةديمًالأءلءن:)المجر(صحا

بيم!ةإل-"-"نلمصررصضالذى-ورإ!بودامديخةي!ىقديمأص-لءن:دم!ور

ا)صقر)491(..

.(حور)591المعبودمؤسسةأوحوربودالمهمشروعكأقدتقديمأصحلءن:تدهورلى

قدسوهاةابارةكنو.؟نهام6أيىلإزرةطبأيم!اءالزراعيةالسنةلمثهوربتفظونرعونالزاولاينال

،ررثة-ا-الاو!روعصمنءتباءدةوصنصفىمتفرقةأسها-هادوأواثم،بهافلون!ةنواكاوأعياد

.عدافصام.قاسادسارنا)تمنذالمتأخرةءىورهـمفىةمةاقييسحلوضهابدأواو

)191(

291()

المدنجةعلىتعاتبوأنه،(هوارة)وعرةحتلمديخةالغدبمالاصمهو-منالمأنخرون2د-اردنررجح

ىأيررعمسو:حرفيا)"بهبرسيى"اسموهما،خران2اسمانمنهاالقريبجوارهاعلىاونفسها

الما،715تانيىا-لمةالرعامسةعصرفىالسياسيةمصرماصمةأصبحتمندوذلك(رميىفىار

ة.البطالمةعصورفى

.A XXI.17 f.ئه.in J\3+!991،لثم.;.f R.؟؟171م،,A..H GARDINER, in .J.E.A XIX,122 ;f Onimastica

.LXXV,83 .f .P MONTET, in Kemi, IV, 991 f2كطول.H JuNxEU, in

الحبصانقوليىالحاليةقنترلْىالرعامسةعاصهةرمشبرموصعتحيينحمزةمحمودورأى

.(هوارة)

012.fلأ*ء،.inAnn. .S XXX, 13f., also HAYES, in .J .EA!طهحهل!.M.H

دحريفا،"مكلتور،أو"مكتر"القديمةالموصفىوكتبت،"ثتول))4اقبصاالنصوصفىكتبت

(CRUM..لأس!.!214.)!.البرجأوالحصنبمعنىمجدولاأومجدلالسامىالأعلمن

391()

)491(

1،-ة3بااصطلاحاوسميتاليهااسرتهم،فنسبتوالمئرينالسادسةالأسرةلرامنةرأسمسق!!لانت

/8الصاوية

85.,.G.SOBHY, op. Cit., .p;16 and see Crum,)7 ict.,346 s)591( .K،!!+!3 Urg

بيئةاليهاامحابهارمزمعبودةوكانتaوكةالمصو:ءأرض)Bبمحنى(دسوقفرب)طنتودةأبضاأنظر

,GARDUtER،،،.391لملوكهمالحاميينالربنينواحدىالدلتالاراضىحامبةاواعتبروهالحية Onomastics)

813.(,XXXV؟اموقداربمعنى"أمونير"،!نرمافرماواوالفرما:الحدودمدينتىكدلكوانظر2ث!ظ

؟،ألوم(المعبود)دار"بممنىوبيثوم
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شىءفىلمفقيقىددلاول!ضه،(691لحذر)وااترددايحوطهالمثح!ورلهذهيمةالقدصوللأاتفىيرالولاز

الأولى.مناسباضهاوتحديدالميلاديةأويةألهجراسنةاشح!ورقمعالت!أفىالترددعن

اليتالى:اك-وءليةالمصرالزراعيةالقمريةالشحهوربعتوتتما

.واطممة)791(والحسابالقمرربتحوقالم!بودإلىنسبة:توت

الكهنةيحتفلم!ثحهوداعيداوكات،يةأوأوإبةعيدإلىنسبة:إبه

الكرنك.معبدوببنلجنهوفيماا*ئصرم!بدفىبهوا-كام

.حت!وراإحبودةإلىنسبة:تورها

الروحاجماعأورو!علىروحممعنى(؟)كاحركايدإلىن!بة:كيحكو؟ك()كيهك

.MA)الروحمع

66بدةشفوُعشرةالثامنةالأسرةنصوصفىاس")تبوفد:طوبة

افىإخرةامصورافىبةطوإلىذلكبعدوتحور"6بوتةشفوو3

.)991(وفعر5غيرلسببجةْدة

.2()َالزواجصدةصدأ(مخييرأو)مشيرإلىنسبة:أمخير

ةهـعوتوهو،الأولأهخحوتبالفرعونيدءلىيحتلفيمانسصبة:برمهاث

-لمفائه.عند!!ولياءالةمز،توفرت

.،(ننوتةر)بتهورالحصادإلىجدوؤ؟نسبة:برءودة

الابندورمثلىالةالقهررب(خن!رأو)خذ"المعبودإلىتهسبة:!مدْس

الأقصر.مديخةثالوثفى

Theلمع!لم-ء!مna."همك!,(691) Calendars of Ancient Egypt, Chicago ;0591 "The Problem of!ولوو!!ه،.of..H A

4ofلا,"nكأ.أ..3.+. Thutntose III and Ramsesل!ول!!TheLunar"85دة,inRevue 'd Egyptolo ! ,e XI

.inRev.591(،)95.ؤ 'd Egلح!،."!حم!مكل"-!ER, "The Problem of th5791.39,ح!!كامهL; .A H

.Alt! agyptischen Festdaten3!س!!،.S

,.po.25(cit..تحوفىللمبودخر3اسماولقبوهو،"تض"با-الرمسيومنموص)791(د!لرته p!.ط!!!ههحأ.)A

لثهرصرىقبلهوذكروامعهودهبعضرفىدمورهمثانىالهرهدااعتبرواالمصريينأنجاردنرويعتقد

خرها.7ومسرىالنهورأولتوتواعتبرواعادواثم،(مورىء

anل!كل!.!لىه!،3136 Year", inءلممؤ-صزth- Eؤا،3لحص"لمهE,"Mesore as f!!ح!!ه.A.H

(Wb.,V MOM292مثرةةالنانةالأسمصرخلال"!داونحبلأوهونفهخرللميد2اسمقابلهوربما(15،.Ibid)

)111(455-454.,Wb.IVالخطةجمالبممنى)لأ,14131-013)002()؟!،,.Ibid
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بزونة

أيب

مسرلمحأ

الأقصر.ءربفىالوادىعيدإلىنممبة:

.2(اْ()؟)لجعبإالمحبودةإلىيحتهلفيمال!بة:

.)2ْ2(الشمسمولدأو(.سرع)رعمولديعنىأصملعن:

!*

تحويراتمعاجدادنااستعملهاكانستعهلمهاصرثيرةلفاظأايةالحاالدارجمةتبيراتأفىوتتطاخل

.يسيرة

ولنا:ةمثلوذلك

.واعطىإعطممصىىوادإدىو-النظروأطالنظرمم!ىعينيهاومأمأ

طأ:أمالوأ.)جاجما(كاكاو-ون!ثق-وتفتف-وتّف-نفّ:4تثلالطي!واتالأصوأفعال

و!كح--حوحوو(-كلأممعنى)وءئم-ودس!-ممصكأضربوسذ-وزد(بدلالأصفى)وهى

ضربأى(تخغحتى)وغ-(عن-فعلِفاتحر)أمسكممةكأوعفأ-لياعالمث.ممهكأضحوقرقر-وةطبط

)2ْ3(يةون!ةن!هىا.كلعنى-وجتوازنهفقدحتى

:والصفاتالأكاءفىلظةومثل

ومأهور-ءاهل.مم!ىوخمكير-بلحً.كلعنىء*ير-وكأطفل.كلعنى-ونخهسيدة.مم!ىت

)2ْ4((صقطممةفدبا!ن)العثراتكَيرممعنىومدب-ينحزمم!ئ(مأور=)

وعفوفة--(ويص!ثمإيبة)ييدوو-رىنصاو-طىو-بةطوو-ودميرة-ثونهَ:اتكا

.2(هْ("عمادةةبوأأى)وور-برءوث(كلعنى؟بة)و

(202.%(Wb.،،.96(y)13هـ,inZAS, XLIII!141;.!!*!ح..A Hول.,.Ibid

)302(272;88،،183;,Wb.II.;7,f464;941،،8;252 .V.792;003"+;337 ,V;157.);105 IV,;312 ,V;936 I

533.8،328;323,67;,V35(8ة"

)402(435.;03,V5،272و;,Ibid.III,;604،18,212;272 III

)502()1(;326.494182;;924.07;I،،3;;78ا,Iلأب".V,.f223 (Cava, Dict. 65a); Wb6!ها,Ibid.,IVالورزىطاريقلا
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-وُبرش-وايش-ى،ز(-محلايئممعنىصاسو-)وحتوت-ضفدعكلعنىوكرور

ياشغلالدرسممهئالدرسالنوبشهلياهربهوبعبارةفىاطبوبدرسممعنىوء!د-وهوب

.(T.6)الذحب

وسلة-بعةزوكلعنى(بةشا-)وضب-؟شبا2()ر.!فيىلمحاوص-لرجافا.لىونؤ

-الأطفالورمأوالمممعنى(واىمن)وواوا-الرخيصةالخورءننوعوهىيسة-وصصلايةأى

.V(.T)وفول(-قماكافىعبارةفى)!!ودسم.كلعنىوكاق-الأذرةوشواضىالزهرة.مم!ىوحريرة

)عنخارورم(-وحارةيسهى)وكانورصومىبوروحمك(-لحمغيرإمنخضاركل!ىوسوى

حبوصومفردهافياب،منىيصو-با(-أيضابجةالعرفىتت!فلأن!الوو،(ة)حيرالقبطيةوفى

.اظامسة)2ْ9(اللعبةكلعنئودأو-نيةالثااللعبةممعنى-وسنّوأوحبوس)2ْ8(

اىا4إيىأوأوصةدةالمعبرإلى)نسبةلجسةووأوسة-الب!رىأوافيلمم!ىبيىى:علامالأوأكاء

بسج4)ءنكانورممهفدةبساوالصةر-كلعى-.مةاو-؟سوو-(12)ْ(ينيسإاممهايقسلاةاسب

المنسوبأىنوببا(-وحوربتماع)حرفياحورالمعبودإلىالمنسوبأىرباهر(-ويمةالقديةالممر

ممعنىوشنودة(-الحظوبآعالعيدبآخأو)-ظأوعيدمم!ىب!اىإنبى-وأوانوبالمعبودإلى

.)211(الربهوص

**

(%'-Wb.,,V;618110 ;122;424.8 ,246;123;532 IV,;224"80.485 (Y

أيضاالوبة31فىوربما،حتوب31فىباقية؟هببمعنىنوبأونبكلمةكراللا

;914(,V;04 ,I531..2( V924;"،،هـ,Wb..80;002;453 IV,;041;091"88;112 I

6!،ذ،8،!القبطيةوق،فولالىقلبتثم"بور5أو،بر!هىالقديمةالممريةفىفولكلمة

;232(.33 )also Bull. de '] Inst.A!('(*،416"؟;,Wb.IV,;911 ,I;465 II.416 (also, .J.E.A XIV, 42f); II

,.g6ث!.)601

)902(33,in.J.E.A XVIء"،.G ،3!!03 ،!" scellane

حفرةبمعنىبابأوباباالقديحةالكلمةمنمقبرةبمصنىبيبالحعيديةالكلمةاثتقاقاخمالأيضاانظر

الاقص!.فربفىالملوكبيانتيةأصلاكانتانهاصجىجورجالأصتاذويرى.0)941ئتحةأو

الملوكمقابربمعنى

(-Wb.IV. 18 and see .K.!!+!3 Urgeechichte,,201.3 (TI

1(1)T,58م!ووش in the spoken arabic of Egypt, of Greek or coptio5!هكلsee also .G !!!03، Common

17,0591.Cairo

43

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ا)ن!وصب"غتمولميمةالقدالدار!4الاكةفىشاعتالة!ية.ممفردات!ثيرةافصوصيواشفظت

بسيطدصليتلوينهعالاَن-ىالدارجةلغتنافى!لتستصزالتلاو)كنها،الأولى"والرسالأدبية

ءالاتفىإتا!مكغمومشاوءيرهميهتالإغرءنأرضحهمنزإهـا.ممنالأسواقأهـلا!صا!ءققىتب

جل.؟أالأل!4دخلتالتىية"لةالإغرلكلاتبااهـأا!قهالدينأ!لتأشعلىشيبكا،التجارة

:النصوص!ذهفىالمصرى.!هاطايرجاىااو!بمياتومن

-4ضه-!ىوشة-بقوطى-لبش-جورما-يرز-قلة-صير-(ننىأداة)مش

.212(الماوحمة(اَوراى-يةشاباممك-فدعالضأ!ى،*ىجمة!!-يةطور-ؤا!ل-ثرآقى

رة?طفى)!وااجفد.كلعنىوتؤ-(بوكىطلععهإرةفى)بنشو-(لسلس-)ولظلظ

ىأمنققفىكا")نقنقو-(؟)شلشلوا-ويثن-(2)13ءنمم!ث(؟)لىمملكو-(ىوصاتوت

ى*(أيضاالص*يمدفى)ومناو-هـنامنمم!كأ(الص!يدفى)ومناى-(يق!ضاأويضعي

)214((الأطةالإلىاطديثفى)وامبو-وم-صإكءن

.أ-لمها)315(ماأولمةبمممعنّىوننّوسة-جموزمم!كأاّواوح-ص"كرياأوطؤلىممصىوءلولى

متل:،ل!اظالأاخلافحالدارجةليبناأسابعضنىباقيةي!4القداللغةؤواعدثارآزالتولا

ميروفةغيرءفيوكا،1،...يثَتبالو!،ليج!تبوهو،قيبراجو،يكتبوحا،كَبقام

ال!ءحى.ييةال!رفى

جق!اشطلبزالتولا،awبؤاالصصيىوفىفالرفىت!ثهخصلةيرةوألفاظأخرىوءبارات

(2luولهاأءإتوردهاتفيرهاو-مهافىيلاطو

)212(SولA Coptic Dictionary, ;b102 ;b078 ;a401 ;b353 ;b975 ;b137 ,a122 ;a127 ;a008 b576 (Z,!س!!.W.E

6gyptien, ,X ;.162 .J .E .A XIV. C24يا!+،"أ.XIV, ;)42 ;a301 ;a425 431b.; .A KAMAL, dans Bull. de

(213).W..E CRUM, op. cit.,;b138 74b;;a448-b447b138
14(.G"!!03 Op. Cit.,.!T(

المحريةاللضةفىالقديمةالمصرةالكلحاتبتقصىصبهصجورجىوالاصتاذباناكمالأحمدالمرحوماهتم

جورجىا،ستاذبهااصتئهدالتىالطريفةوشالكلمات،صوضوعهاققيمةأبحاثلهماوظهرت،المعاصرة

...ودهبيةومعديةوبريمودرضووردوئبورةوجلالهفوطة:كلمات،اليهالماربحثهفىصبحى

قديمة.مصريةأصرلالىردهايحسبانهولو،ك!ةأخرىوكلمات

)315(5 op. cit., 966 ,a b ; .(العنب)كرمبمعنى"حللولىيا"كلمةأيفاوانظرa!!ئا227

ئل.القدجممْةوالحناعاتالحرتأصحابألفافد،البحثوتظلبالقدمصفةمليهالضلباتىالالفا!من)216(

أصناتمنالمحبهرةالالفا!ثم،الصعيدقالبئوالحجروبخانىوالمراكبيةوالفخرانيةوالشاجينالزراع

باشا-لطلأحمدالمرحوموحاول،اصاخمين!يقلعنمانهاالقديمةالنصوصكفنتوتد،الخبر

ولو،الحموموجهعلىالخبزكعنىكانتالقديمةالمصريةفىكاأنامتبارعلىبتاواسمملىعنهايتعرتأن

المصرية،منةبناضتقاقهواحتمالصن31ايضانظرا6،كو5او،ت"نطئكانتأنهاالمحتملمنأنه

الكلحك.علىودلالقا"عككة5وكلمة،...القديمة
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والحديثالقديمابخمصينبينوالطاجالىوحروابطوالتقاليدالةاداتروابطنتناولوسوف

وفىالمعاصرفىمجت!منا-يةلانزالالقديكةءعرناانءئم!الاَننذكرأني!خمماو،آخركأابفى

وطباعها،،وأ%لاق!ايمانهـاإوو-دها،شادات!اوبرو-16،نا!وصاوجهعلىفي4والرالشعبيةطهأوسا

وأوضأع،المبكرالزراجتةصليث-ءنيمةدالةتةاإدهاعلىشالولا،وتسامح!ابساطتهاو

الرةىصثومن،الزوجةعنت!برا)كألفاظالأقوهما،(4خاصيفالرفى)الأسرةفىالزو%ين

الوضععاداتيرثومن،برزق!هءنهمعهفيلمقالذىاناالقعلىوالات!لىالأولادب!!رة

،والبناتالأولادامابوأ،طفالالأأساءكأومعا،نا-انوااكطهروعادات4الشعبالأوساطفى

ممظاهرالوسطىالطبةإتاشساكصثومن،أبأئهعليسلطانهعلىالأبإصرارصثومق

ون!يم!!ا،بترؤ!ايةالثرا)طبةاتمناَحمزوأ،ونساغابرجالهاال!دء4العامةطبقاتمناَصثرأالحشمة

صاماتواقاسالخالقعلطوالتوص،اططبوخوف!ما!لآوالها)شدينإلىالإلصثمنثم

.الأولياء)217(

ا111القامرة(44مددالنقافيةامتبة)القديمالمصرىالمجتمعفى*صة.للمؤلفمزقتا)217(!اجع

،45َ
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أق!ديمةالمصرالحضارىالتاريخعصاحل-د

وصيت،مصرأرضعلالبشرىالنثاطبدأمنذالةديمالمصرىا-اف!إرىيخالتارمعالمبدأت

صطةصراضتلفت،الستيئمنلجةطولافاآاترتائباريةزمصيئاحلصممانفىْتطوراته

أوضاعا،وفىيةاراطتاضهامم!-ووفى،يةالجشراطاقتهاوفى،أمدهاطولفىعنالأخرىاحملهصمن

تهاببداشرتالتىالهواملطبيعةوفى،الةرء4أقسامهـاينبنالعذأوالتشابهمدىوفى،اسيةاد

يتها.بنهاآذنتالتىالعواملوطبههَ

بعتوتآ،-ةتهالىلاومهـدتبقغابساديمالراطضارىافيرتااحلصصمن-لمةصصتصاتوا

لية.التاي!ء4التقرالصورةعلقاطعةصدوددونجمافما

بصدهشيئايصنعالأولالمرمرىأبام!ْذأتبادهورو!ق:يخاكاردهورماقجل-أولا

ال!ْين،منالاَلافبثمراتتؤرررلمةطواداإ"مهرتوا--،ي!ينعنينهتهي!عبزمنفى

نجر-با.6-اإ?إوؤ!مالسهى،هاخرظهـ.تفىثم،لراءث4)ثاترحضائي!البداراخاحضاوظلت

بين4ام!-ايبااوصد-اءاولالتلا"لاةمتتتا،ق(اا!ل!را-ثاك)،صىالمصرالاستقرابواكير،اريخ11

والرابمائالثاالفصول)را%حماعدإلىالدفيالفحَرداتكاأ:4-متوتة،الدلتاوأهلميدالراهل

أهلها.ساممطب!رتحيزالمسي!!لادقماتاحا)صلفالأتراخرعندالدهورهذ!؟تهتوا.س!!والخا

جديد.وسيادى-ضارىبعصر

المركزيةفةيقعليالأواء!ئهز!اإصرارببدايخهب!ثرعمروهو:الأعراتايهْعمر؟-لياثا

ومة!لإةامةمنهالابدكانبيما(تتءتلابتداعاؤتواخ!مأوفيا!،طضامرؤا!كا.لمةالسبلمايىية

وحدضهما-ةزرلتأنأm-،ودءلىنبءالأولىما-ةءاوتلاء*ؤرء*ؤلطا.ولمأ،ةرةدت4نظاص

:از"!ؤه!-ءملز!؟9،وتف!ا!،ءاق4صمتة؟،وت!اضارا-ءمر"،ءةفآتبت،وتةار4الؤوص

الثا.نرنالأوائلإلى.م.قالراثِلفالاأواخرذم!-4أ:ا.واالأولى)تيرا-االأصربينعود

الساخ(لالفه)را-ح.يبالهرو-،علم.قينوالعمثر

أوائلفىالثالثة"الحا!الأسرةمهمربدأتعصوروهى:الةرريمهَا!-ولةعصور-ثالثا

الةرنأوائلفىالسادسة43الحاالأسرةعهمرأواخرفىنحهتوا،01ق!رينوالثالثامنالقرن

واتساعالداخاعةدهامرا)باتساعسبدخمهاالىورعقالعهوامتازتطَأواسطهأوم.قيئوالعشرلثالثا

دارةواالمركرىاطعبادىء5ت*!اوتبلورت،أكلإ*-افايات3ونصوجيةالف!مفاقها

،العا.ةالعمارةليبوأساوالنق!ثرالنحتفنونفىالممرىالطاخئمرخصافج!اقر!واس،الاقليمية
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وبةت،عصورمفبلاهافيمابطام!اطب!تهالىالصورةءلىالدينمعالم*فيها،اتضجص

أرضب!احفاتاىاالزفوأدواتثيلواد%اةقوشوابروالماقابدوالمعاامالأهصفىثلةماثمها!اكأأية

.الأهساممتون3باا!!المرصايسىحعاالدفيشاضهاقى،ووأبوءيروا!ينةويدوملأهشورصقارة

الثامن(ا!ل)راجع

مظاهىباضهياربدأعمروهو.الأولالانتقالعمرأوالأولىاللاصكزيةعصر-رابأ

ءفطوساالخليهَدامفصلعواملتيجمةيمةْالقدالدولةعصورأواخرفىيدارويداروا!قديما-

علالإقليصيئوانزعةاللاصكزيةروحغلبتصيننعل،وجهينذاتفيهالجاةوظلت،ظوجية

اْطشت،أرء3صدودوراءمادونالداخليةشئوخهمعل4ح!هطمساممواقتمرتالسياسيةحياته

عمرن!ايةمنذواتهر،الوسطىالمابقةأهلأحوال؟"واشعشت،الد!يةيةوالحرا)،هـديةروحفيةْ

التاصع(،الفصلم)رابم.قينوالعشردىلحااالقرنواسطأفىشرةالعالأسرةايةضهاحتىالسادسةالأسرة

جديد.تج!ؤلالبلادظروف3ذنتوحينذاك

استعادةعشرةفىلحاديهْانصارالأسرةأ-.احبدأتعصوروهى:الوصطىالدولةعصور-خامسا

اتةرارهاظلهمفىبلدهمنفتستأفا،م.قينوالعشردىلحااالقرنواسطأءنذةال!يمايبدولتهمو!دة

القديم،الوامعالاقتصادىا!ان!اوضاودت،بقهَالسااللاصكزيةعهودبمدالدفيواستةرارهاالح!وى

ة2إ)ءإرواخأ!باؤهاوأشتي،اكحرة-ينانها-*ِصإةفى!رال.نعزيدإلىءلفاغمظلفىت!المعتثم

ن!ثروه،والنقشوالنحتإكدسةواالع!رةفنونفىئعاراثاكأاومرندسهازهافناوأنضج،!4اكةنفى

.كصي!وءينوالفيومودندرهالأقمرنواصفى

أخرىةص4الشايببلدهاوحدةكأبضْنت!تاثم،قرونثةثلانحوا)!س!قالدولةواتهرتعصور

الفصل)رابم.يبا!قرو-"علىم.قكأمرالثامنالف!نو+ضذأواسطعثرةلثةالثاالأسرةعمرضلال

ابزء-!ا4!الناوالعصورالوسماىالدولةورع!44إفىثو!س،ء؟مرةديةاطاالأسرةعصرعنا!اشرا

.(ال!بهذامنا:اقا

سبةتهالتىورالعصإلىلنسبةباالمعالمغامضزاللاعهمروهو:قالثاالانتقالعصر-سادصا

ذكرناكاوبدأ،أهلهو-نححارةح!مهعلىسياسةالتدهورغلبوقد،أعقت4التىوالع!ور

بأدران!تا!.كسوسع!ودسباقهفىو-نححمن،م.قعمثرالأامنالقرتأواسطفى

عشرةبعةالساالأمرةز!اءجاهد-جمن،م.قعشرالسادسالقرنأوائلحتىواتهر،وضقائ!ا

القديم.ا!صحلا!إليهيبدواأنوعاولوافيهاشدّىالتىالهؤةبتوط!ميختشلواأنفىنصارهموأالوطف"

عناله!سو!م!وإجلاءادإصىمصرا!صثقلالبعودةبدأتو.الحديثةالدولع!ور-بعاما

فىالهادفالواصعبالانطلأقتميزتثم،عشرةالثامنةالأسرةعمربدايةفىوالبعيدةالقريبعدودها

،الفراتطرافاحتىالسياسيةبحدودهاتسعتفا،الدينبعقائدوالرقىوالعمرانوالسياسةالحربمجالات
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فىسيمالا،وعرض!االبلادطولفىيةالأفىئع!ارواوكت،الوصدانيةصطةحتىبدينهاوارتقت

وادإسىالحضارىازدهارهاواتهر،ياصهاوأفىفراعنتهاكشزومقابرهاممعابدهاالأقصرمنطقة

ينوالعثراديةاتالأسرةعصرإكهايةصعنارض!التوذفشيئاشيئانورهاخفتثم،ةرونخمسةزهاء

ةهدومواردهاأغلبواستهلكت،إم!نيمات!امعظماس-نفذتأنبعد،م.قالعاشرالقرنأواصطفى

جديد.نقلابباالقديمالعالمفىالقوىميزان3ذنأن

مصرأحوالواتهرت،م.قالعاشرلقرنبابدأتوهذه:الفرعونيماالعصورتجخوا-ثامنا

وشحهد،والحروبال!!اسةمجالاتوفىوالخارجيةالداضليةالمجالاتفىوجذرمدبينضلالها

دنيماهمأحداثفىكواوشا،القديموالغربالقديمالشرقفىالقوىميزانرربةبخلالهاالممرتون

القديمالقوعىحكهمعصوراشمتثم،يقالاغرعوتعاملواوالفرسبليينوالبايينالأشورف!لحوا

.م.قالراجالقرنأواخرفىالثلاثينالأسرةبنهاية
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اا!ةا!يخقبكهافىهوو

نحروطىثيلىفهر-اس!!
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بز،لم!

ل!/!!و!ر

!!صَئرلم!!مشه!بما

صبلى1(فص)2-ض!ط

لىضوأرف!(!)

ث!!ك!

1ك!د!!ع!!؟6/

بم!؟!أ!أ"ب!!

ج!-ح.صاَ

هـ-\\!ئج!أح!لتحماجبما/لملم!ثردم

فبماا(،!قي!/ءلم!م

متماورضىأثولىف!ر-3ثكا!
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فىلئاا0افمرا

0أ-مقدمة

معرفهَعايبررسبقتالتىالبعي!دةالدهورعلشادةيطلق،نصإص!طلاصزءىشبيرالتاريخماقبلتعهير

يقلمخص،-نحارممىاضطلاحمبتعبيرويرادفه،يمةالقدالش!وبحضاراتفىا"ريخوطرقبةالظ

ورأتالتىالدهورءلىالدلألةبهيقصدو،،(تعه!للللتف!يةوهو،.قالخهفىامثداداعنه

،الإطلاقعلىمصنوعة3معادنأهلىاي!تخدملموالتى،الأوليني!الإنساالحضاراتءتإشيرعوللها

علىالمغلبوفىالنفسعنالدفاعأغراضفىنضتهممةتواصبدائيةجمريةأدواتخلالهاوشكلوا

-هـوعظامالثءنفروعوالأش!لالأجماممتفاوتةأدواتمعهاواستخدموا،وت!م!للقوتاطجموان

كانتماامعىنخدمواايىمماور،الكبيرةيةالبحرالأصدافو!ن،اضخمةاوأنيابهاوقرونهاناتوااط

عندبث!ذواولم،حيزإلىحينمنعفوأويجدونهوالمثحهباليازكعديدءنأرضحهمعلد!قطهءال!ط

اطجيعيهَاأضلاطهمنالنحاسععدناشخ!لاصمعرفةإلىاهتدواحينيةالمجردهور!تيمخوافىالاذلك

م.قان!اس!الألفأواخحرفى

السنين،منالآلافعشراتاس!رتالتىالئاريخقبلمادهررفىالحفيارةومحمول

تنكرتإذاإلاتجاهلهيمكنلاضمالتهثولكنه،المتخ!صغيربهيقنعلاضثيلمئواضعمحصول

وواجهـوا،ممةالةررالبيئةيهَوح!ثواج!واينالينالمب!اأسلافمشقاءتجاهلتأوالأولىلأصولهايةالبشر

براوتيطةلميةعقولمنلاإعزلوأشباهقلةلونلافيانواأخهـآكامنالرنمعلى،العديدةكائأضهاوتجبر

لحرابوامالَسهاف!ةمنهاالقديملمدالعااستفامةمتوا!يةجمرأدواتبصناعةبهمرتجاواوبد،لمةقإمتعثرة

ا-يواناتا!خأنسواثم،ومنافعئا-لفاءههـدفئهاووزلواإلناريقادإإلىبعدهاواهئدوا،كينوالس!

رأوه!ثىءلكلونحتوا،القوتأ!مانالادخاربدأواو،الزراعهَحرفةوابظعوا،ورعوهاور-وها

والوطاءالكساءفكرةإلىيلةالطوب!مرتجا،هدض!م،وتةبيرًافعلوه!طةًفىءلكلوجعلوا،وءفةإمما

القوأربناخترعواالأرضسطحعلىسمواكاالمأءسطحعليسعوا؟أنوحاولوا،والسكنوالغطاء

ب!خاعاتب!رو!و،أخلاطهامقالمعادناسمخلاصإلىالمجريةدهور!أواخرفىل!هواوا،وأشباه!ا

وسائل!ننعمهلا.ممأبدأوا.!أور،اقأثلو!ناعةوالنقشالر3بواكيرووايىاغةالنحارة

.-وموال!ثيوتالزال!ث-هـومن.ثمأرالأرض!أعثابمنالعقاقير.بعضوتخيروااكطيب

*عد
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مثل،عدةعلوممحزوالتاروا-ضارةالاَثارفروعجايبإلىفيالارقبلمادهورفىبحثت

بحثهاو،..ءيجةالآروابةكراة!ال!-ميةوالجغرافيا،يولو-يانزووا*الأحياءوءلمابايو)كأجيا

لهاالسنيز،وتخير.مملا-بنالانسانن!أةقبلماإلىب!ا،ورجعاصةاناشهزاومنال!لومهذهءنعلمص

بآغراضه.وتنىظدراستاسب-فوتعارءأص!

التىالطبيعيةإلجئةايرت!وفىالسابقةالعلومإيهانتهتماببعضإ"التاالةديلةالصفحاتوتستعين

نسبيات!ثفاأعدادمت!ثفتحينمعهاتعاملواثم،وإيحاءاضهااظروفهاالأوائليونالممرخضع

اشغلالها.إلىحا-تهموو!ت

وأقصرها3ضهاواعئبروا،الشينيينمملاقدّروهامتم!لمةقديمةأزمنةعدةالحيولوجيرنا!رض

بةليل.قبلهفيماأوأودفىالإنسانظهـرالذىالرافيالزمنهو

تاتت!و،الإنسانورظ.قبليخماأى،الىاجالزمنقبلفيماالمصرىالقمارسطحعلىوظهرت

والبازلتستوالثيتوالدوديريتيوروالدنيتلجراا:الاَن-ىإقىفيماأ!،ا،ؤلةومت!يةنار!رية

والمجرالرملىالمجرأ-!حاالاَنحتىبقفيماأهم!ا،ومتحؤلةبيةرسويأتتكوثم،والنيسقاسوا

.إ)يها)1(وماالمتحجرةالأخشابعنؤضلا،يت3وارقئوالباصوالأابايرىوالمجربىالنوارمل

فجهاب!ثىءيؤفىأنيستطيعي!نولم،نىءفىالأو!الممرىت!ىتلكأويضاتالتكرهذهت!نولم

،ا!ضارةلم،ءلىقدميهاكأ!بدأومنذ،عةلجااإة-إلىشقلاءنذ)كتلفةرهابأثايحرأضذول!،

مقا-خعداداوأقل،عاتهجمااءل!ءيرهاكلناستعداداأقلالصابهَيةالصخرالمناطقأتلحظومنذ

كياومابودياض!اظلتالىالمجريةإغحابامنال!س!عل،بحضاراتهاكطورعلى،ماوشهغيرها

-اعاتهتحركاتسلجيلفىتعقيداو؟قلانبساطا)!رأ،والرمالبةالترحبيباتمنالمنخففحةمسطحاغا

يونالمصرسلمدَأنينطالههذاعلىوقئلب.ال!يدحيواناتون!اطتاتالنبافولَزءلاحيهَوأ

.كلأاستعانوابأن!ريهْالصالمناطقمنمنهمريبونالةكتنىفا،يسلعوهاأنمن!مبدلاكانسبلا

الهضابمناطقفىوالتشرواْ،مةالمتوا!أدواضهممنهاوشكلوا*يرةالمممنمحورهاالطبيعةعواملتهفت

ةادةات)!رأوظلوا،الصكيرةرهاجماأوءنالأوليةموادهاءندواواستفالتشار،الاْويىمهمماالأخرى

ءكيرةعقدًاياهاثأفىلحظواأنبعد،ضاصةوالقاهسةإسغابينانتشرتالتىابليريةأجمارهامن

جمرهو،اطبيهاتدقيق،باطهقاتمظاهرهفاغ،صلبآخرجمرمنلِمهطووعروقاوبرة

Flintالصوانأوالظران ; Silex،نظراوءدوهصفماغيرهعنتفضيهلهإلىبهمتجارهدضهمجمروهو

:الجولوصالتكوبندفاصيلمنراجع)1(

.W .F ،،!!! Geology of Egypt, .+ ;17-1 .K .S SANDFORD and .W.J ARKELL, Palaeolithio Man and the Nile

3391),)9391(.-صلا؟.39 82; +8,(3491) ,1 3;IV)ول,Valley

حلا078صالناريخفبرفىالمصريةالحضاوا!:رزفانةابراميم،rr%-387عى-رض3وجه:شولىسد

http://www.al-maktabeh.com



شظايافصلوسولة،قاطعاصاداشطفاحوافهشفوسهولة،صلاتجهءنالرنم!تشكيهول

الصخورءنخلصتهالتىالطهيةعوا.لبفضلمناطقهفىعليهالحصولمحهو،عنف!*،-يمة.مط

.)2(الأحوالأغلبفىخير2أوكبيرزلط!ئةعلىاطضابسطوحعلمبهشاوشكتهقي!لجر

**

وانحسرعليهاظش،فج!االإنسانظهورقبلمصرأرضمعقصتهالقديمالمتوسطلمبحروكانت

منماقةوحتى،حيناالفيومثهالغربإلمطضرةالأنهط*ياصلاصفىخل!انهووءلمت،اتصعلةكها

بدأتوحيث،القاهصةكالعندشاجع!اصاتبعضفىووقفت،آخرجناالصعيدألمبفىاع!ا

لية.الحاالدلأ

،أرة+افىالأوائليينالمصر*بتارمباشرةءلمةانحسارهأوالقديمالبحرا*يان)ْيكنولم

والصدفوعظامرلمحاافداءأتمننحلَفاخيرلأارهنحساب!داالصحرشكههأوادستفااأن!م،تر!نااالاإذا

الإتر!قىالمؤرخزارالذىالعمدحتىالدلتأحولياهابقالةثمرتاْمخلفاتوهى،ئجةالمأ--،لجواظت

الوديانجروففىباقيةثارها3زالتولا،)3(م.قالخادسالةرنأوا!لفىمصر؟"هيرودوت

.)4(النيلءرىبينوبي!الغرإ!مابابينانمدة

منهأاتأث!أشدظلتخها3ولى،طالمتول!البحرخلراقدورالأ-رءنالب!رق2منادوروتأخر

ى3الأرإ!!اوظهور،الأ-رالبحرأخدودينتكوأدىأنمد،لمسيةوابلالرأءمية.صر-اةفي

مصربينالجنسيةالاتصالاتإلمطريممخماوط)5(لثالثااومنض!ايةالمشسط!ذالب!ربنوينهالثمالى

وقدرت!اأمطارهاوؤكأإلم!بيةال!رالأحمرالب!ر-بالارتفاعأدىأنبعدو،يينالأيبوبيرانهابينر

قبلالقديمالنهرمجرىحتىانسياجهاثمجهاالوديانوتكوينالشرقيةابعبرا!!الأمطارهذهدغعل

بيةوالهضالجبليةالمناطقأنهذهيونالمصرلحظأنمد،ويلطوبزمنةابنوالمناجمواردئصلهأن

دهسهمأواسطفىايض!قلاءحهاوعرفوااإمادنء.فواأنمنذالمعديخةلثروخهمالرئدىالمصدرس

الحديث.المجرى

)2(

()3

()4

)0(

*كيد

باطنلونويختلف(،6عى01جزء-صيدهلابنالمخص!!)ظَررأوظروواحدهما،الظرانأوالظران

ابراميمراجع).063نحوالكبيرةعقدهطولويبلغ،الفاتحوالأصفروالأصمروالأسودالرمادىبينالظران

.(12-11ص-الحجريةا*ت:رزقانة

HERODOTUS,.ول.14

؟صاجزءءصر-جيولوجيةميوم،ت.و

39-29.)9391(,..!op. cit!ول!8+!ح،&SANDFORD792-؟1؟صالسابقالمرجع:ضولى-ومحمد
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قدسب!4/وكانت،ظهورهيةبداوفىمصرأرضعكالإنسانظزورقبلالآخرهوقضهللتليبدأقطو

النيلأى1،ثم-3+3باأضهارها31برتسميةعلىالاص!الاحجرىقديمةريةضحوعةالوجود3إلى

ءرىامنال!ربإلى"بموتأضهأربهضوهوأجزائهمضفىضهرجرىومو،ايلاقبل"اأوال!!يق

وفلمفتخلإ-4،خهايةعندأوالقديمالب!رسا-لعندالفيومغربكالفى-عحبوكان،لىالحاالنيل

اروأثَال!لمةأءدادهـثلر!"3مهنات-يوايابةاووالعهقالسهكبالغةرواشدقأهمعالممن

.)6(4فيءبالذىالخافيفىوأرمبها%انبيه.نال!هـبهغحهاوجرفحينذاكالهيئةناسبتمتحجرة

صوأرندفوردساخور،اِضاأ"آفربنا-نحرفاالأعلىهالإوسيندهسفىمجراه-أءذلحالىاالزليبدأو

إثنضاصزيينينجدارجمانليهعلىأظ!رتالميويىيندهصفىقديمةأرءثةدخحركاتصدوث

اص!فف!مت-ىصاريؤ"ي!قافيلواشر.واديهاتساعوصددااتجاهه-فىدا،الأعلىالمعيدفى

نيةثاالبحرفماخى(البلايوسيندهسأواسطوقبل)لثالثاالزءنأواخرفىالبحرارتفعأواليابسة

منهواقد،ءتر002ومترا017بينقىاوحبارتفاعسْ"ال!ري!الوديانوعكالجديدا"لياءرىعلى

إرسابهصإءةعاودافيلو)كن،)ت"لحااإدفوغربحتىثارهآووءلمتإسنابلغ-لطوخاخ!حينذاك

يصلهبمأكانفدةاشيئايردمهوأضذ،اكمرقىبىالجنزخهر3ءنانلمايجيدخلأنواستطاعببطء

الأعل،يوسينالبلادهسلخلأةالشرقيبي!لجنروااك!رقيةروافدهياهخال!وارشورمالالحصباءءن

.)7(لاَخرصةالبحركذلكوانخفضصةلإَخرنذاك3إبسةإاارتفعتأنذاكعلىشاونهممأور

دهىرأوا"لالبلايوسيند!صأواخرالطرإرسابونحتبينا)!ثمالإلىقهطرفىالنيلومضث

منذ42ن!اشتدوا،برواسبهينيهاوفشيئاشيئاا)جحر!ندقأهيستخاصوأخذ،ا)حلاي!مهتوسين

بي!إنواالمرتفعاتمنالرواسبجرفعلىؤدر"اوزادتروافدهمناجعلالأممااربمنابازدادت

نجأءفى!ةدحماوالت،مجراهتعميقعلىب!طفايضحان،لمها:فىخشنةرواسبوكانت،4واكمرقي

الانخفاضإلىابخ،ال،والةرريمتفاعهوارالةديمتساعهاعليدلتماقجة!مةوا!ىخشنةبيدرسومدرءات

لى،لحااأوقمستوىسهـلمهوكأمرة4مةئةمائحو4متوسمايبئتراعارعلىب!طفبدأ،الزمنتجوالىوالفر.ق

هذهوتأشت،)8(الحالىيمملى.ستوىأوقأمتارثلاثةنحو4متوسماي!نيارتفاعإلم!:.اوائتهى

عوض!اتهناؤيضااسذجابعلقدرتهيادوازدءراهتعميقفىالي!ن!ثماطباحمرارانخفاضهافىالمدرصات

صدثتاىاالواسعة4المناضبالانة*باتتأشتكا،ند4جاعلىبعيدةمسافاتإلىوانشابهاارتداع!اءن

دهسمنالجفافمدىواخلافالأمطارناسيب8اختلافمنءيهاقىتبوماالراجالزمنخلال

(1)

()7

)8(

1218+8362,24-23,+،.op.cit!!!لثم،&SANDFORD

بمدها.وما136ص-النيلنهر:محمدعوصمحمدوراجع

49,SANDFORD& ARKELL op. cit., 8,)9291(;7،11;82118 ,4;122 IV

71-07.,Ibid.,.!;84-83 III",123-,1122;126 IV
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والنقلا)شح!تفاق3لاتفت!تمنذأ!له-ف!ارةفىأفىاصاصلهأهمالفلملبدأو*)إ(دصإلى

بهوغماى،ءنها3الدفيالغرلحهل،الأوسطالقديماابررىالدصأواخرفىافيوبرواسبمق

المحعيد-فى4ءإدوواسحةمناخبهوردم،فشيئاشيئاودكإهواديهفىالقديئانلثنةوالىمالالحصباء

(1)ْثوال!يمللعمرانمهيأةوجعلها

الفروقتبئ،يلطوبعيددهروهوPleistoceneوسينإلاي!تادص،فىهرانالراجللزمن

Holoceneالهو)ويىينودهر.المتينءنالآلافعشرا!تهتوقيفىاكشافةياتالنظربينالزتيئ

الآننعيشافاالعصورإلىبعدهاوامتد،م.قالهادسالأ)فأواخرنذ5ب-!لفص!بدأالذى

.ظل!افى

بعةأرباورأفىPlioceneا+إيوسيناأولِوسينلاإااخرأوفىتهصبةاىاتل!كراوا!نلىيستولااد!راشغلت

بينيونشالأبطور.يلةطوئةدؤمتوسطةؤينةوآخرمن!اعمرصبينعلأتيرةديةبمجاعصور

اغنحلفاجدواويةجمرئصيئابديةمربثترا-ضمابينو،حيةنامنخهالىقئءا)ففلداتكرا!أبعةرلأالجليدكأراءعى

واعثراىاالقرىأمماءعللاصااصاطضىاراتهذهءلىوأطل!!ا،أخرى؟احيةءنت"ور؟ماضهاوديابين

(11).عرةلأولثارهاآعلىIفي!

منسبؤ"التىوالفترات)البلايستوسيندهرخلال،مصرشمهدضهاا)ىإنا--*االظروفختلفتوا

واصلاف؟نهماالعروضلاصلافتجعا،باأورايثحهدبا)فةا،خاصنىالظروفءن،ثسين(إملااأواخر

8،ندفوردساي!-قدؤ؟بهاابعلهَيةوالأسيوالأؤ!-ةيةوالمناط!هى،علجها،2-درهاوءعحاالر-إحاتجاهات

مطيرانعصرانينحزسليماني!-قدوؤيما،تدريجىجفافمطيرأعةبهءداط!-لمطيرعصروأرص

ضير.لأادالاعتةا1بهذيلخذفمانأو،(21)يدشدفاجؤ،كرةعقبتهماوأ،يدشدت؟بفجفاشةؤصا-هـسط-،،تعظيما

)9(

)01(

)11(

)12(

,05491toryء01551 CairoهنلأThe Place of Egypt in Pre!كد-*ورءرا،.Sهي،

124.،81"84;,op.cit., I,!سثمثSANDFORD & ARK

نظريةبينواصعةاختلافاتمعالتالىالنحوعلىا،حدثالىالأقدممنوالحضاراتالعصورهدهرتبت

:،وأخر!

.جداطويلةدنيئةفترةئم-بم+تاحاجنزجليدعصر(1)

والثيليةالبدائيةالئليةالحفاراتظهورثأكدطويلةدلينةفترةلم-احءمنلامندلجليد)ب(عصر

فبها.العادية

،أولبتوأشولية،راقيةثيليةحضاراتفيهاتعاقتطويلةدفيئةفترةثم-!أولرحمهجليدممر)ج(

ولية.01موصت!يةثم،راقيةواثولبة

المصورخر2وكان،والليفوازيةالموسيريةالحفاداتيخهواستمرت-maأ!ثرمجليدعصر(د)

البلايستوصن.دمرفىالجليدية3

,eit,3191;23-21و*-*هـس!ول!op.cit.,167د Wienهكعأsee .0 .!5*! Welt Geschichte der Ste

Huz.&yy.,,59-932112,49؟ ,N op. cit83م,op.cit., II!لكمع.&SANDFORD

or
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باردةفترةوأخيرا،دةيئةفزةثم،باردةةترة،ينيرالمطينالعصرمنالأولالعمروءاحبت

وشابهه.والانخفاضالارتفاعب!ينأمطاردمناسإبوقىاو-ت،بلةطرممادازمنهوطال،ثانيط

وأَشر،هامطارع!ثافةفىمنه،واقلمنهامدااقل،ولثَنهكانمظاهرهبعضفىقالثاالمطيرالعصر

.)13(أمطارهمناسببفىمنهتذبذبا

ممأوو،افىتجاعدةالمناصيئتقاباتهوعاشإلايستوسينادهر،الأولىصورتهفىالانسانوعاصر

الأ-ناسوشدطَءا؟خرافيونلازالمنطةةفى،البلايوسيندهرأواخرفىقبلهونشأالظهورفىسبقه

H.4ؤاعتقدمذهبا:ثلاثةمذاهبب!أضهايذصون .J Fleureيتعدلمالأولالإنسانموطنأن

Arthurفي4رأىومذهبا،اقهأفوو!طال3سياغرب Keithفىوني!اأفرفىبدأتالانسانن!أةأن

Paulفي"رجومذهبا،شا3 Rivet14(آيباشرقجنوبفىالأولالإنسانة2نث(...

هذه:أوخ،ب!االمحيطةيموالأقاممرفىثارهاآايبلايستثسيند!رفىالمطيرانالعصرانوقىك

:والجغرافيونالجيولو--ونيعئقدأيماثارالاَ

متراتال!لمومئاتت!د4القديمءاري!الاؤال،!قةيلةطومائي!وديان-يموفي(1)

.ذاض!ا)13(ىال!فيالصحراءقلبفىؤممتد،جفافهابعدبيدوالغرالرقيةالهف!لجتينقابفى

معهاالمثرتيةالودلِان-لمغاالتىالخشنةالرواشكلقافيلوادىءلأدرجاتبعضينتكو)ب(

اارتفاعابءكوسطاتقىاوحترجاتءإوهى،بةالنومناطقوءنالأ-رالب!كأجبالءن

أمنار،عشرةبينو،الأولالمطيرالعمر-لال،مة!ا17و،03ءشاو،مترا05بين

.)10قالثاالمط.العمرخلالافاروسبعة

ا!اليةقارونبحيرةمساصةز-درمساحت!ابلغتالفيوممنطقةفى!مةبحيرةقحوفي)ت(

صطحمستوىفوقمزاكأمرطاني!ومترابينأربينماصهاىءتِ،وقىاو!مرةعشرةأرج

.I()7لىالح!البحر

Tا)

)14

(ا1

.opت015 Cit., ,143 ، able43،!ل!5!،ك

.(مامركون)العالمتاريخمنالخاصالفصل-ا،جناسواصولالبدانيةالجماعة:H.J.!!!ل!

5491.,do PHomme!س!حLondon ;4891 .P RrVET, 'L Ori105هزرأ،+ءNew Theory of Humanهـ"!+!ول.

.HuzAYYrx,op. cit., 07 f

Ibid. Table IX

وانط،وحدماا،مطادطريقمنللبحرةالمنسوبهدابنأتولم.عترا22ربينمتراء3منأكئرهومابينأو

الفيومعنخغضبوجودGARDNERوتمنقد.أيضاعصورهابعضفىبالنيلاتصالهاطربقمن

قبلهوليسالبلايستوسندمرخلالتكونأنهواردل،ماندفورديعتقدبينمااليلايستوسينبدايةمنلى

&DFORD.,6786م ARREII, op. cit., ,I 07;.f in .G .J LXXIV, No3صتوياتانواركلساندنوردوافاف*هـ

f!1يوازىبماالحجريةالمصورخلالارتفحانهادماقبتالبح!ة ، 222 ، 923 ، 925 ، TVAالأقدامعن

(Ibid.,)73الحالىمتواهافوق
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رواسبفىوالنباتءالم!لَزةتألفقديمةء"خ!هـةصهةصواناتصإصب!اتاوجوفى(د)

نوعا:نوعيناتواْافيهذهوكانت.!افافاشديدةيةء!راوا!نبحتأص،مناطقعدة

،اأيبو!طأورونوء!.الغرؤراسأفىالءبرىالوصموسلجاواال!لمةومنه،قيياأفى

فيهاوتعيش،احوإوماإلىم!راكثعينحبواناتتصلولم.والديةالأيائلومنه

مناسبتاتاخباواالأمطاروفيرةإليماالهجرةسبلووجدتوجدضهاص!نالاالحالطبيعة

"OA)المنا!

الهترةأمم!،"الجفاففترقىخلالواسعاتغيراانواب،النباتنواعوأالمناخظروفوت!يرت

الشرقبةحراءنال!اودالأولىالفترةنجفتفى.عقبغطأالتىوالفترة،ينالمطيرينالعصربينتوسطتالتى

.مظء!-فأوالواسمةال!ومبيرةوجةت،ءضهااكيلمواردمطعتوا

.واعضفأشدمظهرااتخذتوا!خها،نيدالثاابفاففتزهضلالنفسهاالظروفوت!ررت

شديدة-دباء!راواتإلىيدارورويداانقلبتثم،يةع!تاوشبهلجخاتإلىالداضليةافىأطقور-ثلت

الممبولتجرؤ"مالامواردهاةمنا-لاوادىيم!ل-مدولم،"ال"مرقيال!حراءيانودو-فت.الجةاف

رويدايةالمصرالوا!إتبعيأمعينوقل.الخمفقوالطمىمالوا)اطصباءمن،هاط!-4فىالقلإلمة

الةفىيموجودهااؤثرنافاخمةالفمناتلحيوااآثارواصةفت،تج!رتثمتمأما-فتحتى،رويدا

.)91(الحركةخفيفةء*يرةيةص!راوناتحيههـامحلهاوعات،الأمطارغايةوالنبات:فرة

(Fordiscussion and references, see HUZAYYIN,.!5 cit., 06,.f 64..f72 .f (IA

)91(**Ibid., and Tableبطيظ!ولنوأنهالثعالالىالجنوبمنزحفالجفاتأنواركلصاندفوردويرى

طويلا.فىمناالصحراويةنصفبالأحوالالممريةالهضاباحتفظتبحيثلدريجيا

,.op.cit,86-85;ولول.)126-125 II)
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:لحصرىأالةجرفىالبشرىالنشاطبواكير-ب

هذهرررتو!.يجارتةقرننصفوقرنمنذيخا!إرماقبلاراتلحصالعلإةالدرايهاتبدأت

العلإةمصدطحات!اأغدببحت21أنذلكعلىوقىتب.باأورغربءنماءرررتأولالدراسات

بيهة،ءص!طلصاتأور،أهازا-ياةالظورفىحملوعرايخالتارقبل.!راتحضافىالتطورصلاعنمرالمعبرة

.سواءصدعل،الرديماكربواالقديمالشرقفىالمنشاجهةالحف!اراتآثارعلىتمالمق

يةحضاردهوروسضة،د!ورمةأربينمااؤتراضحو!المأضىالقرنمنذالاَراءوشاوحت

الدهورهذهءنكلدهرواختاف.ت!موأدواوأف!رهم؟ارا)ماقبلأهلتجاربفيهاتطورت،عتيقة

-كنالأشتمنعلماختلالاغاول!ن،المناخبةظروفه،وفىي!افيمراطاقتهوفى،الزمنىامتدادهفىالاَخرعن

ا)دالفىمن!مرغبة،جمرممهىنيماإِناا50!،9لبوسلفظةالىجميعااحماءهاينس!واانمن

خلالها.الجصريةالأدواتاستخدامءابةعلى

التالى:النحوعلىالأصدثإلىالأقدمءنالمقترصةالجصريةيةاطغارالدهوروتعاقبت

Eolithicإفاال!الدهراوالمجرىالفجر

Lowerئاالأيىفلالةرري!لمجرىاالدهر Palaeolithi

Middleوسطلأا")) Palaeolithic

Upperعلىلأا)"" Palaeolithic

س!ول3د!فطدافاهالوشط،)")،

كيزأعصرأجمهخوافىالأضيرالدهرهذاصنيمضو-Neolithicالحديث«""

Chalcolithicالمجرىالن!ءاسىالعصريسى

،المجرىالفجراى،الدهورهذهمنوانااسرَالأولينالدهر-رلاطؤرخينجدلواشتد

يقْفردونيقفربو-!دهاواعترف،الوسيطابررىوال!هر

البشريةاطياةمواطنفىاْيت!ثرت،غليظةجمريةبةطعالمجرىالفجربو-ودالقائلونفاس!!فى

لىوس!اتق!لإلىأدتخشنةسراتفغيرالصناعةعلاماتءنسطوحهاتظ!هـعلىولم،العتمة

لهابؤالتىالمحاولاتأقدمءنشمتكسرات!اأنوأكدوا،منتظمغيرذءيلاورؤوسها!جوا؟ت!ل

الصيدأغصاضفىواستخدموها؟ئماحمفىوصدوهاالتىالغفلالأجمارءنللاستفادةالأوائلاليشر
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كطويرهااساءلاررتء6التر!ىوشددهاأط!تخ!اءنالرنمعلمعهااولاضهمعاوأن،النفسعنوال!فىاع

.02()دهرهاتلاالذىيافىالده!فى

ماتتةعريهفوحعلابلا،مصرفىالاءجمارهذهمنكبيرةمجوعةعليG.Schweinfurtطوعز

.2()اهصإال!صخفإفمنهاعدداونقل،ة:ةافرالأةعر

c»الف!رابرى))هـ"تستعلوناإحةصصوأوور jj-9.oبق،طالم!الىأىآمحابتةسيرات

أمواءلاتأثرعنأ-وا،1أصلمبفىءت،الذكر"السالىالؤطعفىشنةاتاتا!ءَسرأناصعص-ور

نات:وا-اأقدامثؤلعنتفيأو،-رارةادربراتواصلملأفىالسيولعاتندفاامثلالةاديةور-4الطب

فيابأنكدواوأ،نسانا!يدفعلءننجتعارَثرأ،عؤواًتطؤهاكانتإىا4اضخى!ايمةالقد

خاصدهرإلى:"ت!ادونباكالىيحرلوناءخمهاال!!حدفىًانعدامعلىيدل5سرا-اببينالت!انس

عاقلةشبهنحلوقاتوجدتإذاأنهةصضحمماف.وأ.صثزكة-ريةناعةءأومماينةيةبم،حضارةذى

،الراِجالزءنأوائلفىأملثالثاالزءنأوافحرفىأكاتسواءءارالا!هذهاليه-لجتالذىالدهرفى

(برة؟ءرأدواتلتمف!أفرادهاءلمبي!وألىالحىالإنسانمن؟خمهافىررف2أءإكأؤاتف!ت

دهرأوائلفىالبشرأفباهظ!ور.مدإلامرأفىيصيرممالالايتهذامثلي!نولم،مهـا!اوايت

.(22)ايلبةحدحياز؟اوستوسيزالبلا

الإنسانأن+اقراس!ءنا%)روتيم!نو،الاَن)23(-كأاينتدابرانالساإذهـبانااطزاولا

وفى،الص*يرةنات:وااط:فىصوفى،نفسهءنالدفاعفىاليماولمطنمفأته-ينينخستهأنتل؟كانcالأول

لم!-:!،ءلى؟ارقيو!ل!؟،ةوأَص4إ)5ياتصلنتكاطا،اءباتا%ذوران*عوفى،راذطإصؤاصأ

سواقدرتهتنابا)كأ-ارالقساثعز،زضلا)24(ارالأفيوقهـو!دافءوالأناتموااتعظامءت

يعة،صرز-4-شزا-جمطاتأو"جمطةالصا.4رنه!فياؤاتبك!إأن.حدأو،ي!اءدحرا؟اىاالؤفل)غاا*

نأو!ونثابتيضكل-لى:إ!الآمفَيلتر!أن.ة!روذلك،رئ!الاإلبهفىأ.!طايستخدم!اأنا،عنعها

(.Forreferences, see,.0 MENGnn, op. cit.,.88 (y

)21(

)22(

.XVII, 897 f*!ل.yyp'en" in Zeit, .f Ethnةinzeitliche Forschungen in Oberءلمفى،",G. SCHWErNFIIRTII

SELIGMAN, in Journal026نجbeige de geol. XIXا!also .A Rutot, in Bull. doمممح!,7663لم!IV

of،كطاولهـ Royal Anthrop. Inst. ,2191 115 .f ; CURRELLY, Stone implements (Cat. Gen. du

8.1.du Caire) ,1391 p

&SANDFORD.!أ،)3391(.17-15 ARKELL, op. cit35؟بم,L'Humanite prehistorique5!م!،حمهDE

!,.Y.165-2164()آ op. Citولء!ذ:See for discussion and references

،.:.:تديمةالمولية)حطاداتفىْ.الاححأرعلنىالأعئمادالاغتمامناكئرالثجريةبالأدواتاالاسثطنةاختمالعن)24(

--3!ء.*-.بر--ا..ت-!ط،.لم-د"مح!*،يa؟.!-.ثيcit.هـ.!98

RY
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اتعسأوواصدةةمصءنع!رأباستخدام!!حمأنودون،تلمةطولفترةبهاماظالاصعلىيحرص

.يدهمتناولوفىمنهؤرلِبةظاتطا،1،زالمةبةمتقار

عنالآنحتىشى?كدءنفايس،الأ-خماسعلمبهأقمايعضنستعينأنلنأكانو)ذا

حيطةفىيفترصوضهاهىءفاتالاَنل!-ى!ونالمتخص-ؤرهماوكل،قدرتهأوالمبكرالانسانصمف

علوقدرة،صرالإلىت!لقامةمنهالكل-حتءفاتوهى،الصينوإنسانجاوةلإنسانكبيرة

نق!"ءالع!االقردةغبممءناحخبممفىواتساع،*ئاماإلىزلميلاالرأسصليمعالانحصاب

تصالهماوااةوغلظ!ا-ا-"!نعظام-وزو،الفكوشاجع،اا-انسان3اغ-مءنذاتالوقتفى

ان!فيفالبروزااوةجاتاقافىالقرودجباهشأن!بيرا)والترا،خالض-قءنلجبهةاتماثرمع،بفح!-ا

.2("ْاعحيناإنسانفى

اكصلةلصورةفا،لحالىاحةمِدهإلىلنمصبةبازؤتهأوالأولا!!نسان*ف!ءنيمنء،--اأنهبيد

ياز!رخف!وعافي!حوظل،بكهإزاءبفاحشظلأنههى،الأرضعلسىمنذته+إتقيا،1بَنالتى

زقد،يئتهحيواناتحكفا!هفىأمجمذسهفيءنغيرهحكفا!هفى،سواءللا!قوىاءتاةالظاهرة

س"لفىباْلحرارطريقهي!قأن4عاودَن،امالطهنو-محازعونها&ءشِازعونهوهؤلاءهؤلاءظل

نءالقواغ-خو،اشطاعكااالأحماكواقفاص،اكبا-اتجذورواقتلاعراذطءتالب!ث

آوىة!تهواكتسببنفسهيصلمفيأذا،كانتحيثماالمناسءةالص؟فىنات-يوا4وهـ*ت،السواصل

ارء،وفلىاكجأواأو،العاديةالظروففىال!رافىتوااو،الصخورأوحمىا!ثحارحمىةلىرهبم!كا

ابلاودثم،الشجروأوراقابدناش!رغيرالأءبفىغطاءلهمو)يس،وا)!قيعالبردظروففى

الزمن.ب!متقدم-يماالكبيرة

!وعة

(To)63-01عى-5791القاهرة-الأثروبولوجيا:دزقانة!مدابرامي!:الصبيةالكتبمنراجع

iحا-البنرىالحىمة:!لابأليمممد VAبها.وما
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:()ْالأسةلالقديمرىالح!الدهرفى-ج

توؤتإلىرخونا!ا!أني!وىاذاجأقدم،الأسفلالقديمابرىالدهرأدواتتعتبر

منيلةطولافاآةالز؟بممظاهرهااإدواتاهذهاتهرت"،وقدأساسعلى4إالأويةالبشراهـفارات

افباالضطرروصار،اهـونالهديملمال!بقاعبآتفىيةبماوحرائهح!اخصا،وتثابهت(f)ايخن

إتزا،يلةطويئمتعافىقدا-لةا-لص؟لاث،مصرفىتطورهااصلصءنؤفيت،شديدببطء

اأورفى،يثوإةا!وا،4إامضوا،4لودبالشارات-ضااصلاعي

بسيعةأأداة،ةوالشييما(إ4الفانجلماأو)ةلويىالشا-اضار-بنافىةا!صايصدوات119بدأتو

Handزجaustkeil)يةاليدوالبلطةأو،الفحرباصماصطلاحاتتىخشنة - axe ; Coup de poing)

ثْيرهـاءثنيحاولالانسانكان،(مقامهيقومماأو)الظرانءنءايظةزلطةعنعبارةوأةفحلهـا

تؤذىلاملساءدامتما،الطيىب!،1الةاعدةهذهبةسكو،يدهلقبضةمناسبةقاعدضهاتكونأن

طيوانمقا-تهوفىcنةسهعندناعهفىيستخدمم!بأنلهيسم!مماوجوا:بهاقت!اي!،ثم،لَفه

،الباتجذورمنأعهيىتطحماايهتضرتوفى،طده4،وساخعظه"،وغشيمطوتقطيعاصريىا

الثجر.فروعمنبهيختفعأنهـدماوغذيباقتلاعوفى

!ناعةباصرف+يتهاعلطلاحالاًوجرى،لجةطولاَمادبسيطهَصناعةرالفحصةاعهَوظلت

الزأطة،لمة!أى،الجىربخواةأصايها!تةموننواكاأمحاب!اأنعلللدلالةأ-!!هشا4،4ول!+؟3النواة

.)27(اتهلمة!وداضانتفاا،ت!رإ،1!ينمغايرشطاالتىيااشظاباموايأ-4أقدون،جز?!اأمحنمأو

يثعينطوصعاءتنبينالديزأم!ق،النواةصناعة،الصناعةمذهبمهاطةءنالرءموعلي

:ادواغأفىلتطرر

ب!ث،لاكألطةالمجأالأطرافمنماتلمةغاِظةياشظابفم!لاب!اأمحى)ةمْىابداشةصحلة

!ىوتلك.جرانبثلافذاتهسءيئشبهههحمةأو،ةنحروءا4يف!ةعلت!لهـامدتجدونتح

)+(PALAEOLITHIC3!!ط!م

26()

(TV)

الف001وبينصنةألف035بينالنينمنا؟لاتمطهتقديرفىوالجفرانيينالجيولجيننظرياتتراوحت

.ا!ضة

!زقانة:راجعمظاهرماوعن-الكلاكتونبةالشظابابالمعنهمدخلفتالنىالدانيةالظاباصميت

23-21اشكال-56،58-?صى-الحجريةا*ت
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مثلأخرىبأمماءسدتثم،ةالشالويبالصناعةحلىص1،مالأ!ر/بدايةفىأ2ُ(لمقعا!هاالىالمرحلة

.إغ...4!افىإااثإ-4وا،لمإبمرةا4لواك،4الف!قبلما

،وأجمامهـ!مأدهـاغممكؤيهاتقلاواآنب!اآ!احاول،ىءاكبعفرء-طورةأصحرىطةعصثم

إحمة،4الأالصاعةطةعص!ىوهذه.حادةوحوافسطحينذإتأصهاخهايةفىؤبدو!!ث

يغالفىAbbevilleؤكأيةإلىا"طلاحانسبماتاك،(Bifacial)الوجصذاتاء4ال!فأو

Chellesضا-4وإلى،ارةةرنسا sur- Marne28(أخرى-ارةباريسءنببالة(.

مثريهة،صفاتثلاثفىب!تتشاآدهـاضه!اظلت،خاتجمنالممبينا!طوراؤهـارقمنالرغ!وعلى

قواعدها.علىالملساءية!الجصمرةانفمنجيرجرءةقاءو،-ثاف!ات!و،تنوعهـاة،::و!ى

ها،وغ!ىمصرقالمس!ونالقدالعالمملخلا"اعؤر،يلةطوعصورذلكمدوتعاقبت

روالا-صفا؟/تا؟*اآءغرغبةعن،طر،اجمامها01فقلا.صراف!!أوحمدُ،لهاأش!وفهـارالأبأجمام

صة،*كلغيرحةقاًصادةهاو-حلر،هـافهـا!رشذبواءب*كااررققوا.ءك!!منايىبعددبأكبر

تؤدىص!-ث،ةاقص؟!ا-اكجىؤ!وع!ي!!-ةإلج!يراو،دةب!ء-افاتعلىقذأ!اكيسيرلمحار

الي!اوى"4م!لمفء4و-حلوكلا،!-ئاض!اتقواثم.البدا"-4اباطايص!4اويقرلمزااسنةاأغساض

مل.ال!

لأغصاصتابرهـيةأدواتهبزمثيمالي!؟-فىالقديمالانسأنيكلدلمإ-صلةاهذهومنذ

إلى-بخاحودقصعنيمذب!اوغدا،الخاصء.اعهمني!-برهااصحبحإْ!طاو،مؤقخةطارئه4َ-شى

الم!)بالخثبأو-ابرمنضا!".:!طارقض!ذيج!افىيستمإنكانأطقيءلو،فيهاذوقهي!ث!خما

.)92(د(احفاإامنكلدبىاتأطكأافهـ!تهذيبعلىيى-حينو

،عشاء-4ا)فهـرحيننبجواذظايرءنا)كأياالشظانفعإلم!وفطن،آخرىخطوةالا؟صانوخطا

المجر؟واةعن-فصأ،1وغدا،حما!!ايتفىيقرمرآوي!صالماكاقأقشمددز!معنب!افعيةفأصب!!

نبيهاجماحدأصددوإذا،-د!لماكالمديةيتاز.ء!ها!اصددذاإثب،نحئلفةبأشرَلثكل!او،يةبعنا

(YA)إ

19)Y

.،ه-05صالابقالمرجعرزقانةراجع-فروعهاواختلافالنواةمشاعةعن

نجهايكونبحيثالبيصيةوالهيئةمدببوطرفكرويةبقأعدةالكمثريةالهيئة،للفهرالمعهودةالأشكالومن

الأزميل.طرفلئهطويلوطرفمستديرةقاحدةذاتوهينهة،وتشهقاعدتهفىالايسشدارةالىأقرب

المرجعرز!انةوراجع،ه(ص1662القاهرة-ا،ولالمجلد-المصريةالحفارةتاريخ،عامرممطفى

33عىالابق
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مثقاباايتضدمهايهاطرأصددببوإذا.لجلودابهيبشر(Scraper)مبشرااس-خدمهاالآ!حر!ون

أصبحآوشظايا!اخأصهءكذلكإْكلاو،لحسبنواة!اخبذلكيعدولم.(Borer)غ!رازاأو

ةلىاصطلاصانسبتالتىالحضارةوهى،4الأشوإالحضارةا!ابمنالحديثا!لمصففى

Abbe)لهااحتسبوالتى،ؤهـمسابشمالالسوموادىفى(Santأولءط!ول)ضا-4 Breuil)عدة

.3(ا)ْعساصللمبعإلىرأيهفىتصلعسيئزيةتطوراصلص

وأدواتهمصرفىالأدفلالقديمرىالجصبالدهسملقتفيمااكمقيبتستوجبظواهصوغةللاث

وممما:،وناسه

4ؤء!ورمناطقفى،يةالممرةوالأشو)4والض؟!4)ويبالشاالأد!اتأغلبءلعزأنه-أولا

افيلفي!تحفيكةقدييةرسومدرجاتعلىأقلهاعلىعثربينما،4وروالنر4اكمرزتالهضدينسطوحمن

أشالى.اعلمترا17ومترا03.نح!ولحالىاواديهمسخوىعنوؤتفع،يمةدالةوروافدهوفروعه

إ:ح!رةابةوالغالمقطماوجبلحمرلأالجبلاوكلنطقة4العبايبص!راءفىمرقيةاكلهضبةافىعايهافعز

.إغ...سوانآوؤ!بالصوربياقصىفىالسلسلةجهلوةرب

صةافمنالمؤديةابراالط!قوت،اي!قصرتفعاتصسةوحءل4بصالغرالهضبةفىعايهاوعثر

إلح....صقارةبروؤودهـ-وري!4ودأوشيموفىكو!،...صاتالوايمقاأإلىالنجل

.)31(إغ...وسو!اجعدىفيو،اءبووكوم،قناوادىمدرجاتفىكألكعايهاوعز

العثورواصق،وفم!هوكا،يةص!راوجافة،وال!كأر"الشرقيةالهضبما-ينمناطقأصىحت

اقديما-ىالجصالدهرضلالت!نكذلكلمخهاأيرجح،والأشوا-4والمث:إ-44لويبإث!ااكلمفاتعلىةجها

4؟*سالصهإا!:وناطق!افىلاسيما،وانط"امثارنةوا،نلإنساالةشاطلحة!انت!اكاأيرجحو،فللىالأ

العصرفترات4،!م!ثرطبةيلةطوفةهـاتلضا3،القصيرة4ذلمأاالمجارىوحوليانالودقيحانوفى

.(ry)يرجحفيماولالأالمطير

نأو!ما،فر!ينبأصد،النيلصحىمدرءلى،نةممهاالأدواتءقالةليلوجودت!احمليك!قو

منالرءمعلىوذلك،لفهلباوالس!كأللإقامة4صحاطكانتالنيءنالقريبةالمدرصاتأجزاءبعض

)03(

f(ا)

)+(

.والمسفينية.والميكوكيةوالتاياسيةالمنطورةالكلاكنونيةمنل

ابحاثمنتلاهاوماحسينالدين!لمالوبصنة.!DEة*هـ!ولهأفى،*!ولول!ولط!ول*+*أ!63!35أبحاثنتائجص

,gypteprehistorique,,233191;راجع،المناطقهدهرْ Le Caireئأ'BOVIER-LAPIERRE, L

op.Cit.151;.f187.,00؟ا f!!ك!-ولل،,et!!!4 Bul. Inst. 'd Egypte XII,;125 see also

11-9,9491,PrBhistoiro et Protohistoire 'd Egypte, Paris،ل!.لح!أ3كههط!*ههand

سكنىمنالأمطارمياهفيهاتتجمعالتىوالوديانالمنحدراتسكىتفضلكانتالبثريةالجماعاتأنويدو

,cf.HDZAYYIN..917).نفسهاالمركفطت op.Cit)
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أنأو.المنا!كضيرة،الأحراجلَثيةة،خشنةطبيعةذاتحلهـافىشاللاكانتالنيلفافةأن

نا!احيرإشفى،آخرإلىحينءناءطراراالمدرجاتهذهإلىالالتحاءإلىضحطرونكانوايينالمصر

وأعقابه،الأولالمطيرالعصرضهايةفىشالا،الأمطارقلةفتراتوخلال،فيهاتعيشاالىالايد

عليإكونوااطضابفوقالمرتفعةمواطنهمإلىأدراصأمعادوا،المطرطدأو،الصيدتمإذاحتى

.)33(الكبيرةئي!المأناتهوحيواتهنافيض!من.ممأمنوومناقعهافيلأحراجكلنمبعدة

الترولإلىال!-راوىالعباسيةسهلمنالجأءلأ!الواط!ىالرما!امخضراجدى-أثانصا

الباحثينمنصقالع!هذاواستغل.مزاوثلاثينمتراينوعشرخمسةةينيتراوحصقإلىطبقاتهفى

Statham & .P Bovier- Lapierre+.يإخاغ!االسةل!ابةاتهأنياتهلمستودراسحهمامنتفمحفا،.ق

عتدانالساقئاللاكانتصينمنطؤةفىقىسبتلَثيفةرمالمنت!وّنتمتراعضرينأكزءنسكهـا

تماما.وأفىواتهالانسانمخلفاتءنالطبقاتهذهوخلتاليليوسيندصأواضفىاتموصطالب!رمن

ا-علاسطححتىأشاروعشرةأ!ارثمأنيةبهـينارتفاءلماقىاوحالنيليئالرواسبمنطبقةتمتهاثم

أعل،إلمطسفلامنمتعاقبةالأسفلالقديمالمجرىالدهسوأدواتالإنسانثارآوتضمنت،الحالى

طبقةضلال،نحروطيةهيئهَذاتنوطبدائيدكبيرةشيليةوأدواتحصياتالأصفلجزئهافىفظهـرت

الجوانبيةستوأشوليةأدواتمنهاقليلةيابقامعتللطةفوقهـاوظهرت،أمتارخسةنحوحمكهـايلخ

.الس!لسطحمنقليلةديسهتراتقبلهاماالىطبقتهاارتفعت

أدواتإليهاانضافتوإْممأ،وحدهمالأوائلأطهنحلفاتمنالعباشةسهلادواتتكنولم

وروالدهالنيلانقلق--ر،اقيوانا!ثبالبالورىوالصضر)البروفير(والطقنيتالجرامنقديمةاخرى

وأكات-لمةطومسافاتمعها).يأروأدارهاالمقموغابةالأحمرالب!رومنطقةالصعيدمنالقديمة

.)34(والاستدارةالانحناءإلىأقربوجعثحهادةالحااطرافمائي!المأالدوامات

ب!اأعاطومامعرفىاإشوليةواييةوالفالشالوسيةللأ!فهـارالعأمةالمظاهيت!ابهت-ئالثا

بعدوما،يقياأفروشرقآسياغىبمناطقمنجاورهاوما،الواصعةي!ومحاريقياأفرثهالمن

يقيا.افروجنوبباأورضبمناطقمنعنها

الألمفىف!ارايئت!ابهأ!ابهأربممذهبا:مذاهبثلاثةالتشابههذاشأنفىالباحثونوذصب

ايتكلالفىالإنسانئلوساوتقارب،المَديمالبداقافكير:اوسائلتقارب.الىالمسكونالقديم

(op.cit., Ibid..491 (r!صكلأا!+

(I'Anthropologie, XXXV (VII".،!هع"desenvirons du Caireلأءناإكهلم!3لمْء!.P BovIxE- LAI'x ،!! "Le Paleol

e de Alaeaieh", dens Bull. Inst. 'd Egypteة+de la pla"2591),كاِدم!لملم؟!م!!ا ;46-37 ". Le8 gieements)

59.,op.cit., IV!دولك!and2691(25--.7;3*حمه!!ص(,VIII
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ادواتيستخدمكانالتىالأضاضت!ابهعنفضلا،بيثتهفىيدهمتناولإلىا!طبيعيةالموا!اقرب

واقرضوا،محضهَمصادفةعفالأدواتت!ابهشأقأنأ!ابهاصتبعدومذهبا.أطاومنفيها

-Kernel)للنواةأ!يلةمنطقةوجودلذلك Zone)ثم؟وتطورواالة!وع!شاعةعلىةي!طأهلهـاتمرس

جمعوسطاومذهبا.يلةطو4ءمرةبطيئةتحركاتفىباوبخىوكألاباوغسشرقامنهأ؟!اجروا

صناعهَعلأهل!اتمرسنضطةأصحيلةءشاطقعدةوجودوالترضواالسابقينالرأيينأص!ا؟جمن

Kernel)ك!النواة Zon)الثأفىالىأىأ!ابءاشتركواثم،واحدةأصيلةمنطقةا!راض!ون

كلعلتممفاضهاتشتملأنومنها،الأصىلمةاةاكتشوفرلمناطقأنيأبغىكانمعينةشروطتراضاةق

أكبرإلىلنسبةباشوسطمموؤلحتتصفوأن،الأسفلالقديمالدهر-ضاراتشحهدخهاالتىالتطوراصلعس

تميزوأن،أهلهان!اطيعرقللاإسطحمنبسطتمتعوأن،للسكنىلحةالصاالقديمالهالممناطقمنعدد

كغوأن،بسهولةالضإوأءخمهاتنتقلبأننيةلحيواوايهْالبشرلل!جراتتسهح4!ببوتارجممدافل

الحرك!علوت!مهالبداقإنسان"ءلىالعجزوطأةتخففمناسبةمناخيهَواحوال4منايبتيهَنبامموارد

ول.دواوأ4حيايرتطوفىيَروالتف

وتطويرهاالنواةلماعةالمقتر!4الأص-لمةاكاطقمقدمةفىتصبحأناءالمثماإأفرءكلياحظوشاء

.الأخرىلمناطقابقيةدوتارأوىربوفى.لمةنجي!االحابرريةالتطورءاقاتاف!عرتفقد"

باأوربجنوبا-ضالهاأتيسر.الأخرىامثروطا.قيهَفىباأو!غربعلى-انبهامفتميزتثم

ومرربركان،طارقجبلمعبر،قد؟!نمعبرين!اريقءن،الجغرافيونيعتقدفيما،وغربما

عنيقيةالأؤرالقارةبب!ةاتصالهاوتيسر.ليايطاإو-ةوبصقلإ،ينوتونسثهألإيفي!ل

والحشائشالأمطارءننج!يب-شعتزاللاكانتالتىافىبخسطةالوسطىا!ضبهَطريق

البردموجات،صنجهامضدلكلناخ؟ماجامنت!يزتكا.رالأ!البحرساعليقطر،وعنتاتبااةوا

أغلبشهدتهاالتىليةالعاوالىطوبةالثديدطراظروفو-ضجها،اأورضحهدغاا)ىالكاسيةباليدوا

صتالذىالالافوهوآلباخربالمنطقةهذها-!الأما.()الأخرىةقيالأؤرالمناطقبةجمة

.)36(الآن-ىجدلءهـضعينالفلا،ال!:يسبرزخيقطرءنغيرهادَثرءنأمصر

الدهرءلالتطو!ترعاستالتىا؟ثمربةاالأجناسءنمووف5"نْى?بهدليسأخرىوصة

تطورهافىاشتتينوالصمءاوهسلالاتأنإلىالاحتماليذهـ!ول!ق،الأسفلالقديمالمجرى

عظمةاتساعةت-صفظلالذى5-دابرجانسانباأورفىعنهاءبرجمديدةسلالاتمه،1وظهرت

الذقن،ناجةمنوؤاجعهالةكوءدظ،المضغبعهايةاكعلةا)هـجهءضلاتوةوةالصد!

جاممةالقاء-ة-الاداب!لليةمجلةفى:رزفانةوابراميم-ن!هع!!!،ك!op.cit3.,.1723302ء!،3!

62-23ص-5391

11-01صال!بةا*ت،رفىنانةابراهيمراجع)36(
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منههاكلمععثروقد،لمتراابفىجالى+لو--،ة(واْ-كومصأو)!بم!-ةثم

.أشوإةأدواثعلى

اهتدتالبشريةالسلالاتمضإنإلىالأههـ،هوو!ذا،أفحرى4جقمنالاحيلوذهب

الررفئةأغراضفىمراايتضداإرررتوا!،ياعفواصزراءالناريقادإيقة!ارإلى،الدهرهذاأوا!حرفى

ارتةعانقاإب،ابشريةاتاريخفىفعالانقلابةأووامبشصالنارإلىاهداؤهاوكان،المح!وط،ى

ءكارهوعلىنفسهعلياط!ئناناا!رأَتوأء،الحومعلأتآاومصعنطريقةعنهالإنسأن

الىاعا!ئنا؟ا،!رأوأءبح،ا!ممموففىباتأوارركأاءافىت01سواء،فخوالصا!رداق!سوةمن

.إيءاالحمصأفىيبذ!كانالذىالمح!،ودوأسنانهفكهطلبتولم،بسرعة!+يىهطمفسادعدم

مدد-،صمناطقفىأمواحدةتطقةوفى،ا!انوبفىأأامثعالافىاكاريقادامعرفةاتب!واءويى

.يئحهمْفىا!قغواالبردلموا-،ةعاي!ارَثرءافظةوأ،إلي!احا-4/.ثرأَلالشعأهل!ن!ق!

الدائيهْ(الثمييةالصأء،مقأوفجرالجر-من)البا-ةمهلءنحصاة-4ضكل
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:-الأوسطالقديمالجرىال!هرفى-!

يع!اوتنواظرانايااثءاخداماسقمنلاستزادةاالىالدهرهذاخلالفطاإفىاخا!ال!الطؤر4اقي

يرما.ت!:ويمةالقدافهـرلأش!ةمانةالايتمنقلإلء

الأشوليةالحضارةعزودشذياالشظاءنفادةالايضبدأواقدالأصفلالقديمالدهرأهلوكان

وأغراضحها،صهـاغافىخالتنووسهولةب!!الاصةاظومح!ولةات!دمس!ولةمنهاوأر!إهمأ-إفناكا

هيئةبدد!نأءب!هـا"أض!3أدواغفىصاعةحذزهمءنبدغوعديهوزادوابهبدأواؤيماأحفادهم!لدهم

مدببةلبةصسناصددونأو،مهَسرحادةواحدةضربةءنج!ايف!لوغاثماب-رأواةعلىالشظية

يقتينالطرشواهدلتزاولا.بةالمطلوةامثظاشةصل!تتىعليهاضغط:نوالنواةيازوامنيةفىزاو

.)17(المعاصرةالبدائيةعات1،1بعض!ناعاتفىواضة

وحميت،بفرنساالدردنحوضفى(Moustier)إلىكهـفعامبوجهالدهرهذاأدواتفبت

منطقةفىبدأتالأولىحلهـااصأنإ!إالظ!يذ!بو.يةالموشيرا!مةاعةاباصماءطلاصاصناعتها

أ!اجهانشرهاثم.3سياأهلاأورأهلفجهااختلطالتىيمةال!دالأوراسيةالاسنبسمنطقةءنواسعة

.)38(اقديماامالمافىا،سكونةالمناطقةقيةإلىيلةطوبطيئهَقلاحؤ4دفعاتعل

دهرهاأوائلفىالعأمةبئ!ا"ءحهايةالمويىتيرا!شاعةاعرفتقدمصرتكونأنالمحت!لومن

مة،واةت!ؤطىطغحارىاء!ها!نه!!تبدأأنما..أمدحاولت،ولكغا)93(ب!اخذتوأالأوسطالقديم

Levalloisنا)ءا-4فىوريىضإبظذرلإًضهج،وهواهاشظاصناعةفىإقايصاضهجافنهبن Parre)

H.فأطلمقدشبارءنبالقرب Breuilال!ناعهَ"3باصشاش"وسى،تجأوزاءلي"اكهـا

.(04)"يةمرالمهيةاللإفلواز

A."وبدأه،صةألف13تبلبماPeakeوبدأه-MIDDLEشاك!+ثس!ه!مم!"!+() Keith

11سةالف025قبلبمابدايتهرزقانةوذكر،سةألف

58،62،66صالابقالمرجع:رزقانهَراجح-الئظايالحامةالمحتملة،لوصانلعن)+(

02بمافبل

)38(,5.227 and notes231217ث,.op.oit+!ك!53ء،see

()9314.13,,.E.VIGN ED, in .B .I .F.A..O XX;66 M"SOULLED, op. Cit

ينيهوكادالموضريةبالحاعاتصركأنرصدىمنحزينوقلل

212-021,vilizat، on" in Bul. Soo. de Geogr. 'd Egypte XXأanCقght on the EgyptظHuz&yynr. "Some New

('op.Cit.,.13 ( t1',3191;71ه!،*!مم!5!هـ,Afrique pr6historique!!!!ط.H

)4(
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يئمستونوعاْ!مةفهريةوأدوات،Bladesضيقةلجةطونصاليةالممرالصناعةفىوشأعت

مثهايئمستوياشظاليفصلموااصا!اب!كلهاأ!اجماأعدها،فاةالسل!ظهرت!بهالظهـرمحدبةالوجه

.)41(فحاأالدقعلياتبعفىفىهااستخدءمماور

إوتيريةاأ!ابأنفى،يةالممرالليفلوازيةوبينالعامةا،وس-يريةبينالزييم!!ةالفوارقوغثلت

اضم!ينعل،سطرحهـابخهذيبكبيراهتمامدونوض!ذيبهاأدواضهـم-هـانبشمافعلىاعتادواالعامة

مية،الطبقمثورهامنغاماوتخليصحها،أدهـاغممطوحبتسويةيهَا!لوازصناعتهمفىيونالمصر

(.t)2%وانجهاوضهذيجهاشطففىلميل5-كدغيريبذلواولمءخمهاأغراضحهمعتفقاممأرؤوساوشكلوا

اللإفلوازيةالمضاعةعلتط!ىأنمنيةالموستيرال!خاعةمنعتالتىالعواملءلتحزينيفترضو

منوجدواآسياغربب!طوبلغوايةآسيوالأوربي!ء!اطنمءنإوابياشالذفيأص!ابياأنا!صرية

وادىإلىتجأوزهاإلىيضطره!ولمزجمهاالإقامةعلىهاشغممزلمسطيرمنطقةفىالرطبالمناخظروف

.ضارصىكبير)43(تدخلدونانلاصقيماطرتسددًبأنيةالمصرللصناعةماممحذلكفى،وكانالنيل

ا!ضأبسطوحعلىالأوسطالقديمالدهرءن4الباقيا،صريةالأدواتأتابوجدت

عايهاوعز،عايهاوغطتفوقهابيةالرسوالموادؤاكت-!ثالا،علىالسطوحيةعاريانالودو-وانب

4م!فرةيازوافىب!المطةتْزوصدت.قبلهاالأسفلالةفىيمالدهر-ضاراتشغلتهاالتىالمناطقأغلبفى

لاطهمااءمنيستدقيأنيم!نو.)44(-ادىنجحفى"النورأبو.،وعاجرالأحمربابىامحا!حرمن

يدلواصد،فقدفرضمنلَثرا(غيرهاأصحرىنحتلطةمحاجرهناكانهكانتولابد)رينالمح!هذينفى

ضلالالس!نمنمناسبةتجعاتلاستقرارينالمحجرمفالقريةااناطقلا-4صعلىاختلاط!صا

أسبابه.بعضلهمتوفرتطالمأللأسقرارنالس!أوككواستجابةينالدهرمنالمتةاربةالعصور

ءخهأقطعهيهولوابدالمجرضوازرؤي!امعينهَمناطقباصءإرءيئالدهرأهلاهتمامبدايةعلىيدلأو

يدلأو.ومخرء!نينإليها!به!والهممنأوعادواجهاواصكااإلي!اوالتجائ!م،زيهاع!"العثورأو

المجريةالةطعشقاءا4لعهإالأفوادبعضاصترافأى،تينا.ءمربيدالضا!الاءترافاية!م!

علأخيرايدلهوأو.أوجلدصيىانثمرةب!االمبادلةثم،وأدواتأسلم!4ئة!علىيلهاو!ثَالمناس!ة

هدهمنفرصتوص.وا-دآنفىالأوسطالقديمالدهرءناعةمعالأسفلالقديمالدهرناعةءاسرار

تحملهمقبولالفروض

1()f!1.!هو!معكعp;,X % Vه8،.لا.D,op. Cit., ,46 pl. III, ;5 VIGNARD, op!912هـلأك!9ه!مم:,.op.cit!م!!6،*هـ!!

،2,pl.IX,ق!"The place of

blades)الئصال9ممخثف = lames)؟!ا!4=الثظاياعن،(flakes)صمكها.وقلهَعرضهاوقلةبطولها

(.14 4) yنه،...op*222-221.!!مم!هك!هه:,.Ibid

)43(211-021.,NewLightء"ط-,HuzAYYrN

5(dam B.I. .F.A.O XXII, 89f. (ti،8!،ح!ه
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الأرضسطحعلالأعليالقديمالدهرلأدواتإةتاالأوسطالةرريمالدهرمنادواتووجلت

ي!صا)45(عصرتعاقبيمنىمماوذلك،العبا!بةسلطبقاتفى

سطوحوعلى،الواصاتوطرقطيبةتةماتصمفوحعلمنهاوقريبةعن!الةمنف!وو-دت

صج!ااكاطقهذهفىيعهاتوزودل.()46اويىطىاوممرالصبدفىالشرةيةال!حراءمنمتفرقةمناطق

العمثبمطيرا!صيرعصرا!"اا-لمهاصفىي!نلماناءلمهاصبعضفىعاءستح!اراكأاأنعلى

واكجولبا،ميشةيدهاصو-يوانلأهلهأويم!ح،هأصةمضفىالأولاإطيرالعمرشابهوالنبات

العصرهوالعصرذلذوكان،ؤي!اهرةالممتالإزامةمبتص-افةيةمحراواللآنأ!بحت.ظطقفى

فى.الثاالمطير

إضاباس!انةحضإيهاإذبتاخي!افافءظلتالأيىةلالقديمالدهرفىصدثمانحووعلى

أضفافاةمنمتفزمناطقفىيةاللإفلوازأدواضهمعلىفعثر.يىببمناَ!رأأوولسبب،صينالىءن!ين

أصآرمرةثةاطالىاممح!لامستوىعنيرتفعانمدرجينسطوحوءلالولصطىوءصرالصه؟fفى؟4القد

.)47(التوالىعلىأمتاروثلاثة

النياندرقىالإنسانجنسمنالأوسطالقديمالمجرىالدهرفىاطضارىالنشاطءاحبكان

مته،نغ!مابزااللِكفءلمممتلىبمممصإعهبةاتاؤرتهص-لمسوهو،(نيمابألمأندرنيماوادىإلى)نىبة

التقوسشديدىوح!جبين،امظاما!سيكةي!4عر!مة-مح!!ةو،الأمامإلى*زإلت!3جيرةورأس

م-اعتىوانسبياتىاسقا4أساراز!ىقبتناذلكمنالرءم؟لميزته،ول!ص!ابارز!موزلمث،العظامسد!

وجدتصحمالجنساهذايابةاوجدتو.لحالىاالى.نسانغبمممتوسطعنناأحبازادعاتساانحه

ية:اأفرالوشوؤاسطينياشبروجتوبنيدآطاتالبرلجزراخلا)فيماأورباغربفىاإوستريةالأدوات

يمة.دالةاملاثااقارالتافىنةشارهاااعتىباادإةخ!اء!ها!نوعتعدةلالآتي،وظهـرت

دواعتاؤا،ال!بيرةارَكوفلأىْشصَاىاالدهرهذاخلالأهاراردةالباالأوروب!الظروفلجأتوأ

التدشوضادة،مغاقصيةأركانفىالموقدفنضادةمثل،جديدةضاداتعلىؤي!!ا؟اعةصإةظلفى

عثروقد،يرالزم!رتةاءواأالطعاأضالإلار!نخداعالادةيازعنفضلا،اص!خاتةاءلالمودببا

.)48(ودالؤدرممامنعلىعميروفهم33فى

)4،(

)46(

47()

4()A

8..BONIER-LAPIERRE, dane .B .I 'd Egypte VIII, fig

;I127.f-ت!ول,305،بم.+93ةعVAN،!أ! Man,3191 77 f; Mitt351،!!م,B..I 'd Egypte XII

op.cit.,41د

,25.,92 f38115-114!!ق,,.LL,op. cit!ط!!&SANDFORD

32-26ص-الاننرربولوجي!:رزقانةابراهيم:لككلىراجع
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)94(:ايلأعلىالقديمالحبرىالدهصفى!-

Homo)ؤللعااننسالإاهوعلىلأايمالةفىبرىالدهراننساكانإ Sapiens)(5)ْل!لحااننسالاا!د،

شبهو-وه،أم!ووكومالكبيروقاوقنامنطقةفىعليهاعزالتىالمتأخرةيةاإصرصا!هبقايافىوظ!رت

الراجالألففىا*شهـاتاماقبلعصرءنتخلفتا)كأيةالمصرالهياصخصائصءنقريبةجمنب4

ين.العمربينممرفىالجن!ى!الوالاالعمراناشراريعنىممأوذلكم)51(،.ق

عاشا)ىالظروفءنأصهابعضفىفتلف4مناصظروففىالإنسانهذاعات-اوعاشت

الخ!فةبةالرطوهـنبخصيب؟،عاشواالذىالدهرءنالأولىامهودااحتفظتحينفعلى.4ايىلاف!فيها

يداروالويىطىالر،ضعلمدهايزحفلجفافابدأ،قالثاالمط؟العمرأواخرفىالأمطارءنوظيل

بيدالغرسياو3ال!ثماليةيقياأفرمزواسعةمناطقوأحا!اشتد،ئمقبلمزعلهابهبزحفيكنلمبكايدارو

.فقبرةومحراوات!راواتأشبادإلى

ىادارتوفرتصثإلايةالبرتاتالنباوفلصَالمأءمواردةعتأنالمناشالتماورهذابمليوقىت

غزارةالفتالتىناتالجواأنواعوقلت،مطارافي!يرةبعيدةمناطقمنمبنهاتتلقىالتىالمأئيما

الجفافمحملالعدويعةسرالحركةخفيفهَأخرىحيواناتمحلهاصلتفى،تاتالنباوكثافةالأمطار

.وتوا*"

لهأالسابقةيةاللإفلوازبالصناعةقريبماصلةعلىالدهرهذافىيةالم!رالمجريةالمناعةوبدأت

أدواتهـاتؤجنحوالمابمىتطورهافىسلاحقةمةبصإبظىاتجهتثم،)52(مثلهااقليميةبأن!اتصفتوا

المتضائلةاوالمتوا!مةيةالليفلوازالأدواتباسماءطلاحماتسىبأدواتفبدأت،أجمامهاوتقليل

ْ")!حنثم! )Diminutive Levallo)الأدوات3باطلاحااءتس!ىبممبطةلمةءثيبأدواتتتهتاثم

.فط(crolithic)القزمية

..مقا.ره..وبين.مقا.را..بينبمابدافيتميينفىالنظرباتتراوحت-!!!لأكا!-ماه!هسعه!)94(

ظلتأنهالولانياندرتالللالاتفيهاوجدتالتىرالعصهمندالماتلالانانسلالاتبوجوداخمالناك)05(

القديم!جاوةانسانمنمحابانحدارهماخر3احتمالونمة،بجانبهامستفعفة

272.,.op.citه!،!!ص!!كر,for references

SANDFORD&،س!م!عحهop.Cit.,8.!أ91()34,.86)51(

لها،المعاصرالمسكونالقديمالمالمبقيةفىالحجريةالصناعاتوبينبينهاالقصيليةالفروقاثساععن)52(

Some"...3!.".211رابم New Light!!مم

Ibid.,802.)ا،و!القديمالحجوىرالدهأواخرندبداتالمرحلةهد.انحزينيرق)53( and Plate)I
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الصناعةائصخهةجهاتماينتإقإب"صاكزثلاثةالدهرهذافىيةالمصردواتللاوظهرت

بالصإفىأمبوصومحوضفى!ران!اؤكز4شط-ة:وهى،عهاتفرعومارةالم!يةاليفلواز

إ"اطأمبر)وممطيد.نالةريب!يىلميلةريةإلىنسبةالسدلمةالأدواتباسمأدواضهاوحميت

حولهاوممامأإلىابذلمة4اكطذمزلميهافيا،ْاعغاءواْلظمرتظارجةاالواصةشلمت4ومنماة

.)54(الدلظوأطرافىالوسطىممرالبفىاا!ناقيلتشرتاْلثةثا!قةثم

.)55،تطوراتثلانةأوينلَطورفىوصتعداها!اتطوراأَ!رأليةالسبماالصناعةأدواتوظلت

،وأدواتبلتينمتقا-،ةكنمنيىطو-،اوشطفواقراصالأصئةعلىجهاأ!ااةش!أدواتفياوكزت

اشدارتهاعناعو2هـقي-ةشبهلتم!بحوشذةوهاقواعدهاوجمدعوالمةالبصمنطقةمنهاأ!اجهاأزال

.)56(اإم!اتحى!نوالإكللاكسرعرضةأقللتصبحئلاماقطعاجوانبهاوؤط!!ا،يكةالقد

ي!ابلغواحتى،يمةالقدالنواةصناعةجانبإلىلِاال!ثظالصناعةيرهمتماثفىامبوأهلكومواسير

فيهاوأشاءوا،رؤالمن!5وأشباوالأهلةالمثلثاتت!به4هنديبشبهلاأشرَفج!!وأشاعوا4القزب!تهامي

-micro!"يرةرقيقةقزميةمناحت burinsال!ثرةعدأمنالمناحتهذهمنإصاص،مبلغو

.Edمكتشفهأشبم Vignardالقديمالعالمفىالقزميةالمناحتلصناعةأص!-لايصترهاأنعل

والةرون،العظاممنةا!فياالأدواتت!لفىتخدمتىالمناحتهذهوقدكانت.)57(!ها،س!ؤن

والم!شط.الخارزأغراضيؤدىفمااستخدامهاءنففيلا

أدواضهمت!كيرإرالأعليالقديمهيالمجرىالدأهلوجمتالتى2واالدفديداليسيرمنوليس

ينالأدواتهذهأطوالشاوحتفقد،أجلهـاءناصتضدموهاالتىالأءراضفديدولاالةزميةصدالى

المحتملةالفروضءنعدداستعراضهوعخهأتقديدهيمكنماوكل،سنتبتراتوعشرةسنتيمزين

)54(

)55(

)56(

)57(

:que.أبمةلأ**3002 le SEbilien"،" in .B .I .F,.A XXء،Une Nouvelle industrie l، t"كأ8اءطه*ه.ED

5*,)3291(39:ةبم & GARDNER, in .G,.J!ل!+XXXL3912158,.o!3291ث,ROMPSON, in Manفى-CATON

"*8 op. cit., ,021 211 ; The Plece of Egypt, 261 f3!هءك,H

;.op.cit.,66f،ء!هop.cit.,18ء MASSOIJ!!ولول*،Iار!زوالكو،الديوريت!نالمصوعةا،دواتكرةلوحظت

لم،الديوريتمنطويلنصلنصللحعوبةالصالدونفيهاالظاياوكنرة،الأولىاتطورمرحلةق

الانيةوانلثة.المرحلتينخلالوالنصالالظرافادواتزأدت

طورلزمنوانلئةاننيةالمرحتينبنفصلانهالمنطقةلروابدراستهمامنوأركلساندفوردوراى

.84(،8.,.op.cit)

21.15,,Pl.XVI,,16-01 XX,!؟نع..VIGNARD,Op

!،"duM، croburinع!ءأ-in. Origد+ه،!لث!شه!ئء!ىen Fa،إ،,D "Lea Microbu ! nes Tradeno، siens du Seb3*!*مه

ongr6sPr!historique,,663491،بم001أ de Franceتآئرتالييةأنونجئشارتورأى!!،4ئا

ولكن،!+حم!35(Grundzuge,16;،كأ!!*!*Weltgeschichte,,34)474افربقيايئمالفىبالقفصية

L'Anthropology)لياأعلاقكونوقدالقفصةمنأسبقالييمااتجرR.*!!!وللأ ,3391 f481)حؤ
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أيدفىببتكانتفيهاالمقصودةالم!ناءةثارآو!تالتىالأدواتانالفروضمذهومن،ب!أضها

،القواغدافلمفالطريةالمواد-راجلايتتتخدمكا،رزوتقواطعوتستخدمخمثرريئ

ضضحلمالتىالقطعوأن،اممهامارؤوسلت!ديدتخخدمأو،النبالرؤوسايتضداموتستخدم

ثم.مغاأ!برأدواتصخعنتفلمةنفاياتءرداَون!اعنشدلمفيهاالمق!ودةالصةاعةثارآ

،هـءسفىا!قزصيئالأ!واتظدورأن"بيلالم!واتالأدمثَتشفVignardفيهقدخراشآفرض

ناتحيوانواعوأط.إةاأبمطاتغيروقالثاالمطيرأواخرالع!!رشذةإفابغهوةيهالمناخابص*يرارتجط

.(58)لكلذما-لصيدا

501ضدا!ضاصصنتكاأضهاVignardاعتقدجة4شمم!طرأجماري!!نالم!لفاتصنءوظهـرت

.)95(ءنهافادةالايتيقةطروعرفوا4الغذا!قي!-خهاإلىظنواأنبعدالبريةالحبوب!حرشفىامحاب!ا

لىطوحهـافىحفرتصخيرةمسط!ةأخرىأجمارسبيلية،السميكةالأجمارهذهعفوا!فت

نأالظنإكVignardدعامماوذلك،أحمرلونآثارالدوا!هذهمضفىبَوو،صمكيرةخشنةدواش

مَ!امها-5ضدمواوايضالملونةا"مث"الأجمأرمنوغيرهاا،راءالمغرةمحنفىات!مدموهاأص!ابما

شع!دهلمآ!حرشىءبيليةالم!اطضعارةفاتتمنتجقو.الاَنحتىبالدقةتحديدهايصمباغراضفى

ءنئقرتاتح!ض!طءواةررهمش!تفقد،يلةطو3مادبعدإلابهفادةالاش!كشواولم،افى!أص!أبم!

إلىظفاءهمو%،تالتىالمباشرةالأيبابمن4ال!إئقالرقاهذهوأءبحت،ادروقالصلبالطين

.)61(4حربعدالأرصتطينمنالفخارصناعة

منالرءمعلىأمبو3ومإقايمفىاِلةالطوالإؤامةال!بيليةالصخاعةلأ!ابيسرأفاباكرافيونيرى

ابررىالدهرأوائلفىمائهمنسوبفىارتفاعاكهيرا!كدالنيلأن،حولهالدربىالمناخجفاف

عي"دلتومنا!بركهبةعلىأرضهممنواسحةمساصاتعلىناتهفيضاواطشرتالأعلىالقديم

الدهرأواخرفى؟مإقلتمنا!-رةإلىطروااصو)*خ!م.نحافاغمفىإكوالأبالنهرافراسيابقاثرة3

أرضهمتغطىكانتا)ىإ!يراتا!اهوانصرافمجراهتعصقفىافيلنشاط:وهمالعامليننفسه

الأقايمالمطيرةالىالمأءاثرةتألفالتىالحيواناتو!رةالماخفىاماماالجفافازديادثم،قاعهإلى

الهجرةإلىاضطرواالسبمايليينأن4،!!أ+أ!افوهنا.أخرىناحيةكلناأور،وفى:احيةمنالسودانفى

،ع!ةاعاغمونىثروالجنوبواال!ثمالالىالصررناتحيواإشفىمناخهـموجفافأرض!مجفافمن

.op،.،أ91.)58( c957كمم!31.*!هط!ء,.B..I .F,.A XX, 71-07 and 25. f4!هه,VIGNABD

VION&aD5...،أع!24(90) 5 p)06(25-24,.Ibid)61(6556,,.Ibid
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ل!فما،ضاأوأوردابلو3س.!قيأفرورءنشتىجهاتفىحلواحيثما،ضاصةمنهاالقزميةوالمحتات

لغةمبامنيبرأولاVignardرأىيستقيملاوقد)62(أعقابةوفىالمصرىالأعلىالقديمالدهرأواصعر

ادلجل!ن.ناعةه!4ضلاتقديرهءلللدلااةي!فىو)*نه،جدي!ةآخرطضارةم!لمتشفأى3راءمنهالاقيا

الىميدشإلفىالوادىاجزاءإلىمنهااء-دوماالخارجةالواعةمنطقةفىاقطورحلقاتوصلكت

د!هىبأدواتفبدأت،4لجيلإالم!الاتجاهاتالشى?نبعضتختلفاقياهات،الوسطىممروجنوب

السيليةالأ!واتمنارتباطاأعثراس،1علإ"يدلفيماوكانت،ارجةا:إفلوازيهباصماءطلاحاً

؟تأ!كأءتأ-ز"س!فلوازال!شبه:هاين3خرباحميرلذلكتبعاوحميت،الأوسطالقديمالد!رأدواتئصصضا

loisian،63)السبييةقبلوما Pre- Sebylian).

!ديدة-ريةعاتناءثثلرؤيهاأشاعتبعةاءتليةضاأةرلقيةاتلمجرانلارجةالواحمةوشلت

وجهينذاتمسطحهَبصحالا&بيحَيةالصناعةوامتازت.والقفصيةوالعاطريةالسبيكية:هى

كانالسنةذاتمدبَبأدوات-يقياأفرصالفىالعاطرديرإ!نسبتالتى-العاطريةوامتازت

أ!ابهاش!،!وأدوات،للسهامرؤويا؟!*فيمابعضهايسنخدمونويرةقصعمىفىيثبتون!اأ!اب"

قفصةالىنسبة)Capsian؟ةاغف!االصناعةوهـىلثةالثاناعةالص:ما)64(ف!افال!ورقهيئةعلى

وميزتها،ممهأفري!اا!ةّؤواتأثيمذاتنتف!!بضرنسالجريدشماالىبقم!طيلإقليمفى

هنهأ!ابوكان.ةهنديبشبه!أش!ذاتقزميةوأدوات،من!هـفةشبههيئةذاترفيعةنصال

ت!ثصبهتخإعإةو!روشبرصوم؟اأحياويزينونهالأواقا!تضدامالنعامبيضيستحدمونالصناعهَ

.)65(الهندسيةالأش!ل

(62)

(63)

(1f)

،)65

3491.,du Franceط!م.Congr6eالفتاثتدارمحاليليننزوحاخمالحزينويرى8،،*!*هحأ

5he.!+,263.)254حلفاوادىاتجاهفىجنوباالنيلمع Place of)+

الصعوبمنالنوبةبأرضالالشيطانوجملالجنوبسنبداالحفاتأنيمتقدانوأركلساندفوردأنولو

,.op.cit,)84.بمكان )I

وفوعهابعنىمماودلك،تطورهافىتستمرولمالخارجةالواحةمنطقةعلىاقتحرتالبدايةهدهأنحزينيعتقد

الأ!واتانطومونكتونرأتذلثمنالعكسوعلى(op..نمأهf).265جديدةدخيلةصناعةضف!تحت

عديهادحيدتينمناعتينوفودبمدالمحدىالتدهورمنمراحلكمرحدةالخارجةالواحةفىظهرتالافلواهـ؟شبه

inMan,319177)البيكيةوالصناعةالعاطريةالصناعةوهما f;,3291013)f

!88..HUZAYYIN,op. Cit., plشصلمنالعاطريةالمناعةأصحاببحضنزوحيحتمل

بينا،السولتربةللصناعةالالاوأصبحتفرنساالىمنهاصناعتهمانثرتحيث،اسبانياالىافريقيا

القدي!ة.صناعاتهاحسابعلىفيهاأدواتهموأثعواالمصريةالواحاتiوبلفوالرقالىا؟خربعضهمنزح

..(42.,Manuel,Iحم!لأ*!!،see)

112،؟31،8ص-الحجرية*تi:رزقانةابراهيم

،177,.op.cit!لأ!هه،-
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ليينالحاالبوشنجماعاتينيمةالفديةالقفصالحضارةمظاهرباس!رارالباحثينبعضواعتقد

عنومجزوا.لينهمقرواوا!تالقدماءيينالقفصمنؤرعلجهمابهاهاجرانمدرىعماص!كأاءفىافئوواالذين

بينالجنسيةئصاظصات!ابهعليحهمرأفىالرأىهذاأ!ابواعتكد،منهاأرقىهوماإلىمنهااقطور

صفوففىبممامل!غمئصاخصو!ى،يمةالقديةالقفصيةابشراصالهياإينوإثناطالبوش!ن

البو!ث!نإ؟قالقف!هـيئالأدواتت!بهؤزميةبمريةأدواتوعوش،(Pygmoids)قزهين41

!ؤرعلىأ!ا!ا!ؤرهااىايمةالقدالقفم!يةالرسومخونةوش!مالبو!رك!ومذابه،ثمينالمعاصر

الدةةلغةةالحلا-ظةأمحاب!اتمغعن-بداءت!ارش-تكشفونقوشرسمو!ى،!اأفراليغ

.)66(تهولؤااط-وانحركةيرتصوحين

وأطرافوابايزةالفيومنواصفىمصرفىالأعليمالقدالدهـرلحضارةإثةالثاال!خاعةانتشرت

.(-السويسالقاهرةيقطرجتوب)العنجب"ووادىالطصلاتووادىعلوانعيونحولالدلتا

أدواتءنالأوصطالقديمالدهربحضارةاتمالاوأشدظورأَأؤلالصناعةهذهأدواتوظلت

ثصال!صيىفىعنهاادواغأبينالن!الوكثرت،لهاأش!وج-صثومنص!خاغماصثءناو!عيد،

طوفيةالالحضارةباأخرى!لاتلهاكانتول!ناقفصيةالحفا!ةابدورهاوتأفىت.ياالثظاكثرت

عةناكلفىاكط!يناشزاكالصلاتهذه!قرامنوظهـكأ،(لالكزببلطوفالنارغاإلى)نسبةالفلسطيية

.)67(المروحةأوال!دفةهيئةت!بهرقيقةم!شطوص!خاعة،وجهـجمهامنمثذبةءخيرة-ريةأهلة

وه!!،باأورفى-ضاريةوجوه-سةالأعلالقديمالدهرفىالمصريةا-اف!اراتءاصرت

(Gravettian)فيتيةبلراوا(Aurignacian)يةس!.!ورلأاو(Chatelperronian)نيةوتلبرالشا

الأخرىءنمنهاكلواشلمفت،(Magdalenian)وابفىإلمية(Solutrean)والسولترية

اعتمدتأضها؟نهاجمعولكن،أدواخمافىآطورواالتنوعومدىاسيرارهاومدىأصالتهامدىفى

اعتملتالتىيةلمصرااسبماعلإ"اال!ناعةعس!على،()ولياالثظاعلررتاتحهممااعثرانواعمبأالنصالعلى

يةلمصراراتلحضااإاشدمماأطولج!االزمنفىواص،اك!الءلىءدتاشمما)صزأَانواعمبأياالثظاعل

الزراعة.يقطروهىجديدةأ!وىيقطرإكالمىيىيقطرعنتحؤلتاالىابررية

(11)

67()

مصرفىالحديثالحجرىالصمريوازىماالىافربقياشالفىالقفصبةالرصومترجعأنالمحنملصنأنهولو

,see,HUZAYYIN.)الأعلىالقديمالدمرالىوليى op. cit.,f277 andreferences)

Ibid.,257,.f.ح!,,45ءكل!،!;17 928 .f pl

;tiquity ،+- 133 f3257؟م!حأ,Natuf! n of Palestine" in .T .R.A,.I L * II5ي D، .hTof!ط" .A .D .E G

37.،,and BATE, Palestine Cavesمحرصشرقثمالنطقةككونانحزينيتبهعدولا!ه!هحأ
!يول(NewLight,.)225الحكىوليىالناطوفيةالحناعةفىالمؤثرة

.63-مهالح!ابقالمرجع:رزنانةابراهيمفيهاالحجريةالصناعاتتفاصبلمنراجع)68(
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شلتماوبصناعة،أوالقرونالعظاأدواضهاءنبكزةلِلةالما:فىعهـودهاييةالأورراتلحضااواقازت

صورورسمنق!ثرفىملحوظةممقدرةفيهاالفنيةالمواهبأهلوا!از،والمجرالعغءنذةبدانسوية

ناصدراابلدرانهذهبعفىوكانت،الكبيرةالمغاورجدرانعلى،عدة(لوانالصيدومناظرناتالحيوا

طقوسرسوء،1بطرإلىالفنونءؤرشدعاممأوذلك،الضوء)96(قلإلمةءشويةأونحتفية!اضاة

واضتلفت.بى!ولةالصيدنجاحعليتساعدهمأنم!،1يمنونوأمامهـايمارصخهـاأ!ابماكانفطرية

فقد،(ثهالهاند.)ن!أسباشرقإلىمنهاامتدومايقياأفر-دالرسومءنالرسومهذهمواضع

وعدميغافاخلاعتدالممار،الأرضلىطحفوقظاهرةء!ريةسفوحعليالأءيرةهذهرحمت

.الجبالجوففىاورالمصس!ىإلىأهل!!اضطرار

-!!!أ

!!!!!!

!!!!!لم!!بخم
:لأ-.!لم

!!إئجآ!!!!.!إ-أَ
*

.ده

!

!أا!!

(...وأ!لاوأتراصحتنا)سبيلبة4فزصأدوات-5ضكل

*وولأ،!!op.خit.,141بم3177(96)
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j-الوسيط:الحصرىرالدهفى

بوجودهئلونالقاإليهونسب،ةكأيىَدوناحثينإامنيقؤالفبطىالجصبالدهراعةيرف

اوجوده1ا.ءترؤ،ممنوكان،7()ْيةواكاردنوار4ْوالكب-4ياالأزالحضاراتيابقاباأورءْربلْى

A.مصرفى Scharff & Baumgartel،عايهاعثركاينةية-أدواتعلىبناءSeton- Karr

.)71(مغاغةشرقىالشيخوادىممنطقةجموتينفى

لأدواتائصاو-!صماتعنسعاوالإفا-اعتها!نائصو-!اتلأدوااهذهصئاتواختلفت

بعفها،الثىءبعض!صةف!ى،الأعليالقديم!ىالجصالد!كأفىشاعصَالتىالصخيرةوالأفهارالقزءة

يستخدمنهكانأقيصل4،وعإعثرهكذاأو)؟(جرئينمنلفيتأبعف!او،كبيرحدإلىالصناعةخمثن

جفالتىالأمحارقطعقاسخدموهاأ!ابهاأنشارفألكسندرورأىc(؟صدين)ذاتبلطةكلئةعلى

القديمكأىالجصالدهـرعهودب!الهتاالتىيةال!حراوالظروفضلالابلدوىعديمةوأ!بحتعودها

الألفضهايةمنذوبدأفلسطينطريقعنممروصلصناعتهاأسلوبأنواكأقد،الأعلى

.(Vy)م.قالثامن

تجهوا،)*(الشرقجةالص!!اءوديانءنأخرى4متةرزوديانفىالشيخوادىلبلطأشباهووجدت

أءكأاضأى،شارفاقترحهاالتىالأءراضنفسفىاستخدامهـاا-تمالمنيمنعماليسانهإلىالرأى

الزراعةالىأ!ابهاقدىالذىالحديثيابالدهرضلالوإكن،وقطعهاالأشغإرمنالتطص

تعترضالتىالأثحاروقطع،واستغلالهازراعتهايمكنالتىاظصبةالاْرضضهذيبإلمىمعهاواءط!وا

لموالذى،بوجودهللاغرافياقومبرراالباحثينيرأغلبلمالذىالوصيطيابالدهردون،نمؤها

أثحارها.وقطعالأرضرقعةتوصيعإلىأهلهمايدنمفيهيكن

عدم،وحزينعاصالأستاذينمنصالممههـيينمنومخهم،الباحثينمنفريقفضلوهكذا

اءشداداصناعاتهاءببارألماسعل؟الاعترافأو،مصرفىا)ويىيطىالجصالدهـردبو-الاعزاف

ت!ؤنأنحزينيستبعدولم.الدلتاأطرافمناطقمنوءيرهاطوانعيونمثلفىالقزقيللمحناعات

)07(3137.op.citل!!*!لا*.

()71
031012891,.Zeit!!هـط!ه!!ظin!5!!!ح!ؤ+ة.DieAltertumer, .8 ;8-7 Eح!م!3.هـ-،

.XVI,XIX!ح،.pl,هاStone Implemen!!+!مثه!،.CH.T

(op.cit.، 303 (VT59!حم!م،
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،نفسها)74(الأسراتعصورأوائلمنأوالأسراتماقبلعمرأواخرمنالشيخوادىأ!وات

صةاربرأىوأخذ،الوسيصاطبهـىالدهرفىتسلكأنيمكنالسبيايئالحضارةأوا!حرأنعاصوأضاف

ب"،جنوءنباأوردظتاخ!ايحتملالتىيةالتاردْوازالأدواتبينوالقزءحمةأدواضهابينالثبهشقرب

.)75(بالذاتممرمنمماور،ية،أفرشطلمنأى

القارئيلسحهاسوفظا!زيحلل!إن!رهاوممرفىالوسرطرىالجصبالدهـرالاعترافأنبيد

الألفأواسطمنذمصرفى4بدايضتحتملوالذىتلاهالذىالحديثىِالجصالد!رأهلنشاطفى

.الميلادقبلالسادس

إحلاداقبلالسادسإفالأأواسطأى،ىاك"شا)!اريخذلكحتىابرهـيةالدهورأهلقطعفقد

جاهدوا،الاَلافومئاتالآلافعشراتبينالمتخصصينمذاهبفى!تراوحالسنينمنيلةطوآلافا

ئةاله4بروحمفالطبمةصوة،ضدلخيالواالحدسيقطتعنإلايرهتصويمكنلالإطوجهاداضلالها

،بالجلودؤوااؤالطعاموطهواالنارفأوقدواأذهان!بموالتجاربالشدائدوثحذت،الحيوانوضراوة

ظلفىأوال!راءثشك!معنعوضاالترابتحتموتاهمووصدوا،وبحرشوهايةالبرالحه:بوحصدوا

وؤرواحتىأدوات!موطؤروا،والس!موالة:سالرحإلىبها!هواا-تأسلحتهموط:روا،الصضور

.إغ...والخارزشطوالم!لمقاطعوا(المناحت)الأزامجلفيها

هدضهم.مما،ورالقديمالعالممناطقبعضفىالسحروضدمةالقسلمتعهَالر3بهنيستمفونبتدأواوا

من،عظامهمفىا)كسورو-بر-روحهمإلتئامعلىويساعدأصاضحهميخففمامةرفةإلىاكجارب

ذلك!نالرءمعلالا.تداععلالإنسانقدرةظلتول!ن.إليهاوما-رالمفؤممارالأرضأعشاب

أدواتهتغييرفىالتفكيرإلىمعهايميهلولا،ج!يدبجهـدالاالمتوا!مةالفرديةمطالبهضعدىلا،محدودة

غيرهخدمهايتالزاوسا!لواالأدواتتقليدإكمعهـايميلولا،شديد!كطفتإلاجديدةبأدوات

اكيلإةرةضاطاأهلةحياءنمعألفأأن،(ىبترفلندكأز"معهفيلىاطداإلىوذلك،يدرشببطءإلا

-شغصصضلالوحضارىفكرىت!رر!قْيغماكانىواطضاتالفكرىمحصولهافىت!ادلت!ادلا

أعوامل!6يغكانأوما،(زو!عدعلىالبحيراتعصورأو)يمةالقدالتارفييةالعصورفىواصد

يعادلماكأ!نالىا-البطبمةحاجمةدونوذلك،يبةالقرالاريئيةفىعصورهالانسانصإةمنقلائل

.)76(ا-ديثعصرنافىوا!بداعالفكردنيافىتراتالةهذه

()742..op.cit., 703 n,!!هع!

andsee."!*!38.)هصالسابقالمرجعمامرمصطفى)75( op. cit.,66)f

عع-25س-بالقاهرةممرب-(هامركلون)اليالمداربخفى"المجهولالماضى!نالكف5:ىبنفلندرز)*(

.التمرفمنشىء
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عاملاف3ثلاثة.نحوشارف31ممندرقذرها،غاءغةنجوةبحدو،عدالقصليت،وهناولكق

!ىوكيسهصءانوقدّرها)،اطديثالمجرىالعصرايةوباادبيليةفىالحضارةضهايةبينفما

مهمرفىيةالجىرورامصاأ*ل-ياةاتد-ا.)*((-املافآتس!ةأوعاملافآ!4بثماالمحدثينالباحثين

خطاهممعهاوأ!مرءت،ا.دويىيلاتيدأ-والهمبذاتي!ة-فىطةن!ةرو-القديمالشرقمناطقبعضو

كانواعما!ا-ضوعاوأزلسطخ!مفىعإةفي)!رأوأءب!وا،لِةالةكرمقدرض!موذطت،يةاطضار

ا!!ألة.ا!ة-اتافىذلثسنتبينكا،يمهَالقددهور!مفىعليه

القالبلةبافافاظروفمد،هعتدلةرطبةأوعطرةفترةأىظ!ورعلييزتبأنالطبيعىمنفقدكان

ممتقبلوفى،ناسفوابواتاتالنباأنواعفىواسعفول،الأعلىالقديمالجصرىالدصجمهااتتهىالتى

فطالففىيمالعألمفىإ-ؤلاذلكوتم،خبراض!اوقئايدتأعدادهاقئايدتالتىالب!ثريهَالجاعأت

امتازالذىا!ولوسيندهرتباشيربداتوءْرز،يبر4آاوجمهعلىم.قالسادك!لفالأاواسط.ةذ

(VA)الرطوبةواعتدالالحرارةباعتدالأوائلهفىمناضه

بريرةايض*ادتأنمصرإكبالنسبة،لحدثوأ-إغاالبيئةءنكل،ا!ولويى!نباعتدالنتفعوا

،الب!رك!طحمستوىفوقأمتارعشرةةينمنسوبهيتراوحلىماهـتوىواحتفظتكياضهاالفيوم

اتأفيضاعلىررتاعفمماأكزالمحليةالأمطاركياتعلىدتاعتهو،الب!رسطحممتوىتتينومز

قصتقبلوايضمدّهـلأن،ابوفيةالمأهومنالأمطارمنمقبولان!يباالواحاتوتدقت.)97(اءليا

بعفحهاانقراضمدو!راخهامدنثاطهايكةالقدناتابواوعاودت.8()ْجمديدءقوإالصص!ن!ا

.(Al)الشديدلجفافاعصورضلال

(*)

(VA)

()97

,eUrlandschal Agyptene"", in Nova Acts Leopoldina, IXء".!!ه،op. cit., 30f; .S PASS3!م!!،

025891,501,3 ,.H،9!!! Das site Agypten

.E.W&!ؤ.خ*ه+هـل!-*ه!ح!ه,ThePlace of ,.gE 75 ,.f ,143-142 Tables VIII- IX!!!هم!.

84.17,,GARDNER,The Desert Fayum, I

العصربدايةقبيلمترا18متوىبلغتالبجرةعياهأنجاردنر.و.اوطومونوكيتونحزينيرى

الماءمتوىانختضوحدت،بينهماالاتصالانقطعثم،بالنيللاتصالهالتيجةالحديثالحجرى

طويلا.زناأتارأربمةعدوتوقف،بقليل.مقالخامىالألفبدايةبمدفيها

401.(84,83-"!53.,op. cit!!ه!(س،

(!in.G.J LXXX, No.5391(2,).372-371 (Aكا،!ه**طه&CATON

()81.op.cit., Table, VIII-IX!!هم!"
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فىقىسيبالنيلعدةعلىمساالدهيهذاأوائلقبيلجرافيةوالفسيوالحيولوجةالعواملبعضوأممل

سماحاكتهىوإط.)82(الحإ-"!ضبةءقلةال!ط!نحانهمواممفىينقفهأخذالذىال!امالنرين

مواردهءنالنيلحملهـاالغءنالخثوالط."ىوالرمالباءالح!طبقاتفوقالدسمالغرينبهذا//الوا!ى

والالتقاطالجع--اةءقجماأهلهيذ-قل،جديدةية-ضارطفرةبتقلأنمهيئاأ!بح،الأولىالمأئه

الزراعة.صإةإكآخرممعنىأو،والاتقراروالادخارالإنتاجحياةإلىواوص!د

82(اة

افيئوادىعنبلط-6شكل

153-152,,.Ibiعاملات2مئرةبنحوالطسىصراارصابمندمرتالتىالفتراتوأركلصاندنوردويقدر

79(.)9391(,op. cit., IV)
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الئا!ثال!!لى

التأريخ!ؤ

اطدشاالجرىالدهىأو

العأمة:بةالحف!ارمظاهىه-ا

يعفبرأنفىبأسءنفليسولهذا،زمناالمجريةالدهورأقمرالحدلِثالجصرىالدهيكان

يلة.طويةبمردحورمنماسبقهبينو؟نهللتهييز،"عمرا)

يسميهزمنىيفت!ر:ثلاثةيفاتبتعرالعصرهذاأوالدهسهذايفتعرعليالاصطلاحجرىو

يئىرتايفوتعر،"زطجالإبدايةعصر"!به!طه-ضأرىيفوتعر،،(الحدتثالمجرىالعمر"

.،(آاريخانجرعصر"يعتبره

حلةص:ي!!نطوعلتينصفىالحديثالمجرىالعمرضلالاطضأرىالنطومظاصبعتو-لأ

ىا(أ!ولئافالافاهتا)كالكوليتيةطةوص،ل!"خاحديئةجمريةحلةصأى(Neolithic)4نيولهَ

ية.-رسيةمخاحلةص

وارتجطا!قريبوجمهعلىم.قالساد--لفالأأواسطمنذفىمصرالنيوليتيةالمرحلةبدأتو

جمديد.بىثرىون!اط،جديدماضحىتغير:ب!املينذاكحمينظ!ورها

القاسيهَالص-راويةالظروفمحلجمديدةرطيبةفترةءلولمظاهىهءنأسلفنافقدالمناشا!خيرأما

لحيواناوأنواعالغ:اتأواعأفىاككيرهذاتأثيرأنوأسلفنا،الأعلىالقديمرىالجصالدهسبهاتتهىاالتى

.)2(قليلءيرثيراتأكانالانسانإقامةوتاطق

بالصناعةوالرقى،الرزق2ابأسهتنوخإلىفيهيونالمصراتجهفقد،الجديدالبشرىالنشاطوأما

:و!ى،مجالاتمةتىا-بيلاهذا"مؤوظهـرت،مسفدثةأخرىعاتصحناداع:وايمةالقديةالمجر

w,The,,931;328(ا Place of Egypt!3!مم.!

(Altertumer,30f.)ق.م0005يسب!قلابخصانمهاالمصرحضارةظهورأنشارتويرى

مليهاالدالةالواهدمنوبقى،.مقالثالتا،لفاواسعدحتىالرطبةالفترةهلىهتأندامتداديحتمل

صحراوبة.جافةا؟نأصبحتالتىالتاربخنجرجباناتبمضفىشجريةحياةأثاروجود

(7.51,Armant3!،&.ه!لأ op. cit., Mond)!!هتز

VAhttp://www.al-maktabeh.com



المجريةوءقلالأدوات،نبهاباقراروالاتالأرضزراعةالىوالاهتداء،.لجتهوقىيريىانا!اس

بداةو،لواضهاوأالأواقلأش!تنويموالفخارعةصناإلىوالاصداء،ضهاهيئابهلموتع!يلوالارو!اء

المجريةالأوافى!خومحاولة،ونسجهاكاناوغضاطالحبالتضفيرووالسلالالحصيرعمعلاقرس

بالمساكنالا!خمامووض!وح،الاسع!!اعوسا!لعنوالب!ثيخةالزبأدواتالا!امووضوح،اديخرة

بينهم.وقراالموق.كلداؤنالاهماميةوبدا،افىإمصرةالبسيطةثياتالإم!صدودقى

وزراعة،الحيوانيةقىاْى،الأولىالحرفاظسأو،الأولىالمجالاتارومسةإ!نوجمعت

ئصخصا،والسلالواط!يرا)*آنوصناعة،الفخاروصضاعة،ابريةالأدواتوصقل،الاْرض

ح،لحديثاالجصرىعصرهاضلالمهمرأرضثح!دضهاالتىيةطرالحضالمواطنفيمااش!يهت،طمة

،ةةالز،وأدواتالمجريةالأواقصناعهَأى،الأفيرةمةالأرالمجالاتظلتل!خما،قلإلمةمحليةفروق

عنية-ضأرمنماقةصفجهااضآةتواء*4قىإقلإء؟4ئص-!اذات،بروالم!ا،ا،سا!نوبنأء

.بالقلإلليساختلافا،اختها

الأولى:بالخسةفىفيماونجدا

ورع!به:ابوانببةش-ا

خلالواصدةطفرةتظ!رلم(والمعتدلة)يةالمدارالعروضفىالحيوانيةشأنإلىالظنيذهب

الدهصوخلالالأعلىالقديمالدهىأواخرفىسبةتها؟4قدطةصلهامهدتإْكلأو،اكيوليديئالمرصلة

علوذلك،واسطثاسهاالعشبتآكامنالبريةالحيواناتأسرحلةصوهى،الودبطالمجرى

نأ،الأعلالةديمالد!صجهاانت!ىالتىحراويةوال!يةال!حراوشبهالظروفعلشتانهأساس

يثلا-إ(وأنواع!الص؟دناهـا-يواأعدادمعهاوتضاءلت،ئشوالحشاالعشبأراةىتضاءلت

مواردهاشاقىأو،افيلمجهرىمثلبعيدةمطيرةلادمنمواردهاتتلقالتىا!أئي!المجارىتؤرت

اكمر!ية.الصحراءوديانمثلصينإلىصينءنافىقطعةالسيولمن

ناتصيىامنيدهلهمصتإسرمايأصر،اأنالصيادينبحضم!رةتعمدانالظروفتلكضلالوحدث

نأببةوعندهمتتوالدأنببةذبحهاأوقتلهادونجهأواحتفظوا،لحومهاأصاعتادواالتىي!هم

.ال!.يى)3(زيهاعليهم-*زالتىللظروفالمحممقصا-تياساى.ء!ابةعندهمتصبح

ناتالحيواأقلنسونيستأبدأوا،واعتادوهاالويىيلةإلىهـذهيمةدعاتالةالجاأهـلاطمأنبعدأنو

أجملمنتلهاةةمرورةإلىفو"،مولمبالابنأمدخهمالتىال!لمفذوات؟يىلا،؟ةمالَثرهاوأضراوة

اسلتئناصمعرابدأواL،ور،والرعايةبالى!وتعهـرروهاتدَشهاوؤبإضهاعلىوهـلموا،جهاالاشفاع

.الكلبأنواعبعض

،+.2.op.cit...321 n!ك!مم،!we also
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حتىيرجفماالأعلالقديمالدهسأواخرمنذ-الأسرصطةأى-الأولىالمرحلةبدأتو

المرطةفىضهامفاإحصَت!افقدوالرىبيهوالترالاستئناسصلةصوهى،تيئالثاالمرصلةاما،الاَن

.نفسها)4(النيوليتية

منطقةفىهأعصبدايةفى،ظهربيهوالاْوريةالآسيوالقارتينفىالحيواناستئناسأنالباحثونجوو

جمص،مومن،باوغصشرقامخهانذمراثم،الاستبسمناىاقمنباكصيليهاوءاالتركستانفى"أناوُ"

أنهولو،)5(آسيافىواعأثلاثةلهاظهرت؟كما،يةياأفرفىيآالبر4المأيفثارتظهرآلمأنهذكفى

مصدرهمنال!ثماإةيقياوأفرالنيلوادىفئقدالاْطشارهذاكانإذاماه!رفةالىسبيلءنليس

.)6(أنفح!نلقاءمنورجم!اناتابوااستئناسإلىالشماليةأفر-!ياأهلا!دىأم،التركستاق

الأولالنصفء!ذب!:"وشابوانباسنثناسيينالمصر"مرفةتأكدتأقد،عالأيةوعل

أ!فىمووجدق!.التقريبوجمهءلم.قانداس!الألفأوائلء/دأى،إنيوليتيةالمرصلتهم

ارافالأسعل.لامةفيمدةصصومنطةة1ال!وهـ(4هـْطةفىير!موخنازوأغنامهممايثضهمنحلفات

للدتا.بيةالغر

البعيد،العصرذلكمنذبيماتهاوقىناتالحيوااتلحناص!إلىيينالمصراهتداءءنالرغمعلىأنهيد

يمة،دالةالص+يى4حرعلىخىتولم،م3ذمعاويىا:لفىئإم!ياردوراتلعبأنالرى4حرت!متطعلم

)4(
O.!+8يعتقد Menالزراعةحرفةمعرفةدرجعبيظ،الأ!انلالصيادينجهودالي،ترجعوالرسالاصتئناسحرنةأن

منالاستفادةعلىواعتادتوالتقاهـالثارجمععلىأمرهابدايةقاعتمدتالىالجماعاتابتكارالى

الزراعةحرفةأنخرون6وChildeيرىبينماشأح!(,Weltgeschichte,203).مجدورهاواكلالطبيعيةالنباتات

الحيواناتاستنناسملىئجمهمالذىهوا،والْلاستفرارالمزارءيَئوأن،استنناسالحيوانحرنةسبقت

NewLight.)منهاوالايتفادة on the Most Ancient East, London,529124 f!خ.اس!!!ل.)V

(Ibid.. .26 (o

أنهاعلى(التارخفجرأواس!فى)المعادىنطقةفىالكلاببقايارلتوقد،بمدالأمرهدافىيفصللم)6(

البدارىمنطقةفىبقاياهاوجدتالتىوالماعزالأغناماعاشوأنباومجرتلوتعتقد،مأنىنصفنوععن!لانت

حولها،وماممرقبريةاللافلهاوليس،أفريمانمالأغنامانواععنتكئلم(التاريخفجرخلال)

افريقياشمالأغنامأقدمأنالىولرر،ليا2غربثلخارجيةمنطقةفىأعلااصتؤنتأنهالهداوممغترض

السيقانطويلةافنامنقادةرلومقوظهرت،...اصلا1ايرانمن!لانتانهاويخملالديولقم!ةكانت

11aأيفاصيا2فربمنباومجرتل..

24-23.4791,.E BAUMOASTEL, The Cultures of Prehistoric Egypt, London

علىخاصةوالايرانيةسيوية41الحضاراتتأثررتصإيرفىتفالىماكئ!اباومجركلأنملاحظةمعوذلئا

التالية.الحاشيةوراجع،مصر
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وظلوا،والمناخالنيلبجوارالمأءصيىبينو.لينهاجمعونفظلوا،اصلديدةالزراعةحرفةأوتبفس

فيهاجهودهمل!ابعونوظلوا،عليهامعتمدةلهأمساعدةحرةباعتبارهاالزراعةبينو!ون/يينها

.نفسها)7(يخيةالنارعصورهمحتىنجطواقمبطيظ

-انراعة:2

بمأاستفادواشذو،الزراضةحرةإلىوا-ا!-منذالواسعالحفرىانةلابهـميونالم!ربدأ

الزراعةحبوبادخارءلىوتعود!م،وال!سكنا،ميشةفىقراربالايتمت!م!ءتبمطايثتغالهمعلشتب

آ-صعاإلىوابحاههم،وات"*لهأالأرضايت!لاحسبيلفىالت!أونإلىواضطرارهم،ومحاصعيل!ا

الفيضانأخطارضدتأ!نهاوالصغرةالقرىت!وينإلىوسعيمم،ومحاء"ا،1روعاضهاوصئالأرضيةلحما

ةديازمنجهالهيالثتغاعلىمآشتبثم،عداءوالأابالأغسأخىطارعنزغحلا،يةالبرناتالحيواوأخطار

ذاتياضهماَيدتأعلىمن!ميناد!الةوحرص،إزارعاأ!الفىأسرهملمجهودالأسربابأرانتفاع

منماشصَطلبهوشبي!الزراعةأرضمنءْاسبةساحاتحيازةطريقعنأنجماغممستقبلوتام!ن

الزراعيةولمدَياتهمولأسر!ملأ:ف!!همالأمناقأسإلىذاتهالوقتفىواتجاهقم،الزراعةحيوآن

.المجموعوفى!ايةالجاعةوسط

سبقتإنمأو،مقدماتدوناعتباطاالنيولقيةحاتهمصفىالزراعهَإلىيونالممرجقدلم

وهى:،تةرريرأقلعلعواملبعةأرلاوم!دتإليهااهتداءهم

ووسا"لجزخها4وصلادهاحصوطهـيقةيةالبرالحبوبفوائدةاليمادنينجمدادهمأم!رفة(1)

اسدلمية،االحفارةأ!ابخافياالتىالمراحىياابآعلي!ادلت4معرة.وهىكلللاإعدادها

اواخرفىأى)الأسراتماقبلعصرقالسلوقىالكلبواستأنوأالقرونقص!ةصانيةالمصريونالتولد(7)

الدولةعصورخلالالصيداضراضئلإلتخدامها،رالفهودالضباعاصتئناسوحاولوا(.مقالرابع*لف

الميلاد(قبلالثالثالألفعنا،ولالنصفخلالأى)القديمة

03411,)3291(EEIMER, in Antiquity, XI8+حط.E..O Orenander, in Sphinx, XXII)3191(, 8;.f M

القديمة.الدولةعمورحش،الواصعبالمعنىدعيهادو:دحيواناتهملبعضبايديهمالملفتقديميؤثرونوظلوا

.BREASTED,in Scientific Monthly, November ,9191 416 fثا.+.

الحديثةالدولةمصورحتىللرسصالحةالدلتامناطقوظلت

11-7.01,,Iأ-5!ر!.A.ERMAN, Die Literatur, ;82 Urk IV, 72 ; Papأح.

أقاليمهم،رموزفىوالماعزوالمائيةالأغامتصويرمنأهلهااعتادهبمافيهاالرساهميةعلىكيىهرمانودلل

.81f.;6iterg1aube 57f,;021 Das Alte Agypten, 9f3!كا!+!كل!!+!ل!*!ح,H.KEES

افيانبصورانيهاوالدلتاالصميدأهلرمزالتىالمعبوداتأنفرأى،ذلكمنأبمدهوماالىكيىوذهب

الأسلأفحباةأنوراى،الدينيةعقائدهمفىالرعاةأسلافهممداهبتأث!قوةالىكرجعوالكباشوالأبقار

اللباساى)النقبةلبىمنل،ورموزهمالتاريخيهةحورالمصأهلملاب!فىثادها2تركتوالصيادينالرعاة

حملاتفى؟ئباوفحلذيلالملوكوارتداء(جَةالفوقماالىالرةتحتمنيمتدالدىانشصفى

(DasaltoAgypten,)15..أعيادهم

صورهاتتحلقددالكبضوالأبقارفالفحول،كله!ليىباصتنتاجالتليهمالضرورىمنلشأتخد

المانلى،للراسأومنهالحقلفىللمزارعأصلحيكونفدالقصواللباس،الرعاةبمقاندكتملكماالزراعبمقاند

..راعطْأمصاوناأمكانزارعاابتكارالمحاربمنارتداؤهيكونقدالدئبذيلأوالفحلوذيل
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)8(

)9(

ذلك4qالأعلالقديمدهرهممنذعلوان!وناهلخلفهاالبئالمناجلأثباهعايهادلت

مني!ثحهدونهماكانواطويقعنميةالطبالإنجاتإظوا!والعفويةمعزخهمعنفضلا

لصطحفوقأينهمأمامادفاتالمماتلةيهاالتىالص!فيرةوالبذورالحبوبمناكبتخروج

اإطر.أوالبللجهاأصاكاا،الأرض

القديمةالهضابسطوحمنانر!حبةالماساقفىانتشارايةالبرالحبوبأَ!رأوكانت

Triticumيةالبرالحنماةهىالم!-راءووديانالنيلوجوانب Vulgare or Triticum)

Dicoccum or Triticum spelta var.Saharae)البرىوالشهير-HordeumVul)
)A (gare vel hexastichum or HordeumSpontaneum).

الطويلةالجفاففتراتخلالءراهتعميقفىالنيلن!اطازديادمقالجغرافيونماكراه)ب(

علىءراهقدرةازديادمنالنشاروذلكعلى!تبوما،النيوليتيةالمرطةسبقتالتىالعنيفة

اإناغلماهالفرءةوإتاحة،ضفتيهعلانسيا-!وتقليل،يةالسنوناتهفيضامياهاستيعاب

نأإلى!طهاوالعملياتالعواملهذهوأدت.)9(إليهللانصرافنبيهجماعلىالمنتشرة

عصورهافىعليهكاشامما،والسكنىللعمرانقابليةأكثر،النيلصفافأءبحت

عليهَكانتمماوتجارب!االزراعةلاستقبالء*حيةأكزأرضهاوأءبحت،الأولى

الأولى.صالهافى

النزوحإلىورائ!اومابيةالغروا!ضاباكمرقيةالهفابأهلمنجماعا!كصيرةاضطرار()ج

نأةمدناضهاوحيواونباغالماحهااقاساالنيلءفافإلىوالنزو!يمةالقدمواطغمعن

الأعلى.القديمالدهسأواخرفىا!ضابفوقفالج!1موجاتعايملتطا

منلِكنفم،نوعهمنالأولهوالنهر-يخذاكءفافإلىيينالمصرش،ليكنولم

المأردالنيليانجرمجَاهلواأن!شطيعونقباالمكانوامنوأسلا!مأضمإطلاة"المعقول

باهه،فىالأمماككثرةضفافهعلالطبيعيةانليراتكزةيعافواأو،أرضهمفىالجأر

!زةيغتبونويةوالبرالمأئي!ادَبرةتهحيوانايخهيبونكانواالظنأغلبفىهمنمأوا

ي!خفونو،4المنخففمشواطةعليالمنتشرةوالبركاإناخوصزالق!صإفهعلىالأجراح

أصلاف!م)نبل.المرتفهةيمةالقدالنيليةالمدرجاتسطوحعليعغ!بإداةإلاقامةلذلك

وهبطواالأليةلمامونةاالنيلمدرجاتشكإلىطروااصماكئيراالقدمفىالغارزين

الاهصمنذالطارئةوالجفافالق!-طموءاتعلي!ماشدت!طاالواطئةمدرجاتهإلى

.(67ص،61ص)بقةسامناسبةمنأكثرفىبضاصكا،نفسهالأسفلالقديم

-G.CATow,4.0هـ83،،،4!5.ولم!له!!م!ق!؟!ء!الم Taorpsox& .E GARDNXB, The Desert Fayum, I

er IV,)4291(f187ه!ث!حأ."Sahara!!لك

.opيهA،لث!ثع!op.cit.!91(05،)!ثه.ع12 cit., ;321-032 SAN FORD!!هم*!.
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انهمهو،أ!ؤ،معنالأعلالقديمالدهياواخراهلبهاختلفماكأوكان

أنبعدالطبهيةوشعهالنيلسولفىالطويلةالإقامةعلىتصمماأشدأ!ب!وا

لية.العاومدرجاضهمالواسةهضاب!ممنلجفافواطالقضزوالمفيئسوا

يستقرواوالزراعةأرضإلىلِترلواأنقبلالهضابأهلعندشسبالفط!يةانلإةمننوع(د)

شكمنفليس.لحفافهايةالظا!والعوامليةالبرتاتالنبافوالظاهـهـيةالعواءلعن،ب!ط

كلوهايلحظونْو،أنحرىدونأرضفىالهضابسطوحعلتاتالنباش!سونكانواأن!بمفى

يوقعونو،الملبةالصضكأيةالأرضفىيلحظونهممأاَ!ثرأنةالاالزبةذاتالوديانفى

اخفرار،وطبينونالعجافالقحطسنواتفىمموهامقْييأسون،والأمطارأعقابفىْمموها

ف!ولفىوكورهاجفافهايلحظون،وببن!افصولفىالرو؟ضوجالزهرو-ف!شحأوراقالشجر

ببخها.أخرى

اكتسهاالتىالقد؟4باظبراتللاست!انةونتيجة،السابقةوالماخيةالبيئيةالظروفظلوفى

سهولفىالإقامةإلىوالمدرجماتالهضابأهلأغلباطهأن،يلةالطويمةالقددهورهمرثيونالمصر

ضبرضهمبينوجمعوا،ناتهاوحيواتاضهانبامناستفادضهملتوطا،زجمهاإقامت!ءالت2وc،وديانهالنيل

أخرىمة!فةبينو،الأمطإرمواصمأعقابوفىالهضابعلىتاتاالنهمموبأسبابْاقديمهَاالفطرية

لحظوهاأنبعدالنحهـ،الحهلتاتلنباالمطرداد+وىظواهرالوإدراكءنإلجهمتأتت!يحةجديدة

الخفضةأرء،فىكوولحظوها،م!طيبةالةالصحراءرءالدونوداءالم!السهلأرضفىكو

فيعحانكلأعقابفىإةالعاالأرضفىكوولحظوها،شهايبةالقرإ"امااأرء4فىكوثرعطايم

يبلغهاأنالمنخفضافيضاناعلعز!طاتنعدمأوواًقل،يروي!طوإلجهات!لأنيستطيعتفعص

والبركاكإخفىوتبور،العيدانص؟عةال!افةقليلةكانت!أشكوولحظوها،يرويماو

.الأحراجووسط

مغطيصمتمْيدراأنوصاولوا،الزمنصعلوالمشاهداتالمعارفهذهيونْالمصرواستوعب

هـ-ينيصبحواوأن،نصكامبأتاتباالةلحولميةْصفىقيكواأنصاولواآخركلعنىو،صلميةئدةفا

أعدادهمبت!ششتبطقد،نعرفهالاظروففىمحاولاتموتقدمصَ،ا()ْحمهمنفبأفيهمت!ممينلغذاحهم

ءنهـم4إالعاناتالفيفاإمتاعةبطشأو،لهمتنتجهممألَثرأالأرضاستيلادبفرورةإحساس!مو

جديدة!راتبنزولقىتبطأو،بطئهـمنهإتعلىااصنه!فاة-أبأؤوإحساسهممتقاربةد!عاتفى

أصلابهم.منمبدعة)يةذأجيالنجروجشتبطأو،إلجهمن!طة

حزين:صلي!ان.3،!*ص!!oit.321055كدلكراجع-ممرفىمحليةنثأةالزراعةثأةترجيحعن)01(

61-15عىالأولالمجلدWITالقامرة-المصريةالحضارةتاريخ
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ييناخصرتجاربطالتوسواء،عهأوالظروفال!روضهذهأصمنيكنمهماأنهعلى

الزراء4سدل4معؤفىعامملافسبعهَمن)!رأمنذصصوافقد،قصرتأوضلالهأومحاولاضهم

المسكونالقديمال!الماعاتبمأغلبؤبلأو،المحصكوناقديماالعالمبم،عاتمنغيرهمقبلومارسوها

حضارةوأنصارينان!ابلادحضارةأنصاريعتقدهلمأال!عةمنشبأواؤترضناالحيطةآشناإن

منعهدقريبفىالزراعةإلىاهتلتمنهأع!أنمنوفلسطينسووياوأنصاوحضارةإيران

)11(.الزراعةإلى4نجمصراصهلتالذىالحهد

إْممأو،واعدةدفعةوالاست!!ارالزراعةحياةالنيوادىأجقاءتثكدأنالمنتظرمني!قولم

فجهالتنقلاغنمو،؟-4،لبهضأ!لمهـاضى.لتقلإد4ونة،!ربعةمتتابطئةاحملمصعلىشح!دضهاأنهاالمعقول

.ءكانالىم!نمن

متفرقةأءمراأ!اب!!أكانسواء،الانتقالاتهذهب!اتمتالتىالصورةعنثيئاندرىو)صنا

حهـملأنفتحنرواأنتنقلاضهمخلالصاولواأ!اجهاأنهوبهالمسمإْممأو،تفةمت!بماعاتأم

،(!اباورة4فالمزاق2المافوقاَواخهـمأإقامةلهملىيىمرو13أرةزراعةلهميسر5مناسبةمواطن

أرضب!طيوفرواو-ىناتالفيضا،%خطارالأرضرطوبةةمررمنفيهاءسا!خممعليامنوا-ى

والإنتاض!.للاستغلالالزراء4

الميليتىهي!اتيّوسعنالمؤرخونرددهاشائعةعبارةاستعراضإلىارراعةعنالحديثيدعونا

القرنأواخرفىزارهاالذىلي!رنا!ىالهاوهيرودوت،م.قالسادسالقرنأواخرفىمصرزارالذى

تم!وْرولمالحقيقةنمحفءؤرتعبارةوهى.")12(النيمبة"ممرأنفجهاوأكدوا،م.قانلمامس

مصرلأصبحتالد!مالخصبوطميهناتهوفيفماالنيللولاأنهاعهبارعلصادقةف!ى.اطقيقة!ها

أر132ضهدتلمأولولاه،الغربومناكنرقمنبهأتحيطالتىحراواتالىبقاعمنقاطةبق!4

نأأخرىناحيةمنيرجأنهسب.وحمدثهاع!ورهاقديمفىشحهدتهءاالس!نأعدادمن

خلبتاغانباوكانت،والبردُبالمناخمليئةبالأحراجزاخرةأعسهابدايةفىكانتالنيلءفاف

الحاليةالفا؟ا؟ثةتثبهكانتولعلها،البردىوأعوادالبوصل!يقانفجهأوتغلبال!افةعليها

للزراعةنلسط!!فىالناطوفيةالحضارةأمحابمحرفةاحتمالمنا()1

3191,,cultureه!-of!هـ!عنععculture, London ,2891 ;55-54 The Beول!of!هـحThe Ori!!ه!!،

.HUZAYYIN,op. cit., ,225 ,023 .928 3n201.ةf

الحفِلاصتخدامهمعلىثاهداالاطوفيةالكهوففىملإمامئرالتىالماجليحتبرفرانكلفورتمنرىأنولو

محرفتهمملىشاهداامناره!الىضرورةدون!الكهإقالم!تقرةئبهاقامتهمهلىوئاهدا،الطبيحية

op.cit.,928..بالزراعة 3nص!!3"كع,H.FRANKFORT, The Birth of Civilisation,;.p see also

مندالتركتانسهولأوج!ا2غرببخوبالىالزراعةمعرفةتردأنحاولتمسرفةأخرىراء2وظهرت

ق.م.الثاصنالألف

)12(5.+.,HKRODOTUS

84http://www.al-maktabeh.com



إْتمأو،دائمانافعةهادئةانهراناتنيفاحنولم،يىا)بأعالىالسدودناطقفىابردىوأ!طت

علىفيعزأ!حرىناأحياوثح،4عرؤني"وأ:فق-،ررهفيهالمزارعبذلمافتدصأحياناتماكأكانت

.)13(-!يدجى!دبعدإلامنهايستفيدأنالمزارع

هذه-ثونةمنيخففواأنالمحدودةنياتالام!أص!ابالأوائلالزارعينيينالمصرعلىوكان

،التحدىفجهايطولحياةالنيلضفافعلىحياغمأنيفهمواوأن،وأهلهم3ارةعلىالأوضاع

اليئةهذهوحشيةب!ينو،الإزراجوؤيرةالماءوفيرةاظ!بةلمجمنجيراتالانتفاعفىرغبتهميينمخد

،عذرعلى-ينذاكتحديهميونالمصربدأو.وشطرةوتةذيبيلطوجهدإلىواحتياجها

الصحراوية،والحوافالزراعيةالحواف،الحوافمناطقعلىبدذىبادئإقامتهممواطنفتخيروا

الزمنأتقدولمأ،سبيلمنذلكإلىاستطاعواالنيل!امنالةهـيبهَوالبركالمناخردمعلىضبهرأواثم

الاَرضمنايتخلالايستطيونماأقمىاىإال!ضانمياهلتوصيلا)ترعيحفرونيهفعرفوابهم

ءالراكدةالمياهمنأرةهـهمحماجمةعنيدينماكصر-فالمصارفي!ههـنكيف،اظصبةالسوداء

،الآن-ىالزراعةفىيعملونمنيدركه،عامكلشاقء،ودبذلعنئماداأرةحمهمخصوبةتغنهمولم

كانو)وأضهميىيمالا،وزرعهالبذرهاغهيداشقوةهاورد-اتمهيدهاووتقليبهاالأرضحرثبسبيلفى

وحدها.الص!يرةابرريةلفؤوسباالأولىعم!ورهمفى

-شونهَءلىاكخلبلمجاولةالقديمالعالمش!:ببينينفردوالمالقدماءيينالمصرأنفىشكمنوليس

لخطواتابدأوامنأقدخامننواكاأنمهوالمرحصول!ن،وفضيرهااستغلالهاومحاولة*ء4الطبيئتهم

،وهثابرةطدادَثرهاأوكانوا،)15"القديمالعالمشعوببينوتو)-دهاالأرضخهذيبسدليفى4العهل

ومواطكهم.بأرضمهمتعلقاأعثرهامنلكلةوكانوا

،صددصوخصبدائمرىمنمصرأر!!علىبهأؤاءف!افيلفضلنكذلكشك"نو)يس

علىوالتجمعاكماونةرصمنلهبمأتاصهوفيما،والاتصالاتالأسفارصعهولةمنلأطهكفلهوفيما

الممرىاباهدثمراتمنثمرةكانتالمتحضرةالزراعيةممرأنلايننىذاكعهول!ن،ضفافه

واصد.فىمنيمالكرالنيلهباتمنهبةكانتكا،الأ!يل

)13(

)14(

EHEBNBBEG,Zu,نل!oXVI,.331-318ماحدالىشابهةراء3عنراجع Herodot

17صالابقانقالةحزينويليمان

بالقاهرة!عرب-للتار!دراسةمختصر:توينبىأرنولدرا%ع-القديمةالحفاراتخلقفىالنحدىاثرعن

الخامىالفحل-لأولالجزء-0691

.مامالفىبخحوالقدبموالرقممرفىبدايتهابمدالااورباقالزراعةحرفةكبدألم)،1(
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:اكاقبهص!فىيقولفنحده،هيرودوتالىونعود

نا!ه،العالمحضاراتعنحضارضهموقدمقدمهمعنصديثهمءرضفىالمصريون"يذكر

قداليأبى"تكنولم،مستنةععنعبارة،طيةإقايمضلافيما،ءفملكمأيامحتىظلتممر

الخهر.طريقعنأيامسبعةمسافةالبحرالاَنإينودايهافصلدينماموريسبكيرةأسفلْظ!،ت

تلقاءمن)يستنتجهأنمن!مورمعهلممنويىحوفى،ذكروهفيماحقعليينالمصرأنوالواغ

!ص!ثةأرضهـى(صإلها)أىيىموربكيرةأسفلالتدةفالأرض،مصرأرضشاهدإذا(نجفسه

.،(س!خهااستخلمهاأرضابلداغابيةأأنال!!نةأءبرقوكا،لىيبدوو".(النهرهديةوهى

مش!بأن،ا)ترعوشقابلسورإقامةفىالأوائليينالمصرجوودعلهيرودوتوعقب

.أرةهـهم)16(إلمىلنسبةباالموتاوالجاةمش!ظلتوال!ضانالأرض

الرغمعلى،ثىءكثيرفىإليهقهـجمناامماوالنيلوأهلهاممرعنهيرودوتذكرهماقيلمفلموهكذا

!ه.صديئهدونصديئهمنمبتورةبعبارةالظبمنلَثراست!ثهادمن

يهَ:لححراألأدواتتطور-3

لا!ابهالابدكانولكن،النيوليتيهَطةا!خلالالسائدةالأدواتهىريةالجصالأدواتظات

فيروكان.اباديدةوحرفهمالجديدةحياخهميلائممماوأش!الهاوأجمامهاة!ناعهايضطورواان

كاملاشطفاحوافهاوشطفوا،كاملاءقلاسطو-ها!قلواآض!مهو!ناعتهااسفوبإلىأضاؤهـهما

L'المم!قولالمجرعصر"عهدحم4إت!صالىكنالباصبعضدخالذىاطدإلىوذلك age de la

"519(!(17 pierce).رثوهاوالتىييالأصاا-تفاءإلى!ئىدلمالىناء4فىبماديداأسلوبهمأنءير

هـل!قلون،!قلهادونضةمأدوابعضيثعلةونواشروا،لإن!اولد"يج!مونفاشرواأصلافهمعن

.شطفها)18(دونبعضها

اطيوانبحِةوقىبالزراعةأغلجهمفاشتغل،يينسالمصم!ايقعلىطرأتجمديدةظروفاأنرأينا

البرصيدعلىديعتهأقلهمواسع!ر،الحوافءناطقوعلىووديانهالنيل!فافالما?لوصحيد

OIC01.4,5ول,HERODUTUS-العصورفىبهعرفاللىىالواسعمعناهالطيبىبالاقليهمه!ودوتوقصد

قارونبح!ةموري!ببحرةوقصد،الوسطىممربدايةحتىالصعيداقمىمنيمتدبماأى،اتأخرة

.الفيومفىالحالية

The5،طع!**!ه.E.W&9!5!+*ه- -Merimde-Beni.*ه+هـل! Salame, II, pl. VII ; Gم.5رول!!*شال.

.Culture,London ,3791 pLXXXVI+ه!!!Desert Fayum, pl. VIII; .G BR NTON, Mostagedda and the

,ton;4891اه0.،لأ Matmar, London!8!ك!حث.

09(91 .f .AOop،.؟ Ci5+5!س!-ا"!**!!ل!ك
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مناطقعلىتاسبونباتوفيرعشبمنا؟ديدةالطيبةكاالفترةبهس-تفماالحيواناتيىوى

.الهضابشطوحوعلفاأالحوات

القزميةءواالأدواتال!خيرةالأدوات؟وعمنليتةجدي!أدواتالوادىفىالزراعةحياةوورطت

ناسبةاأ!حرىأدواتول!خ!ا،الأعلىالقديمالدهـرفىابركأيةعةالصظتطوراتإليهاانت!تالتى

أض!لها.حيثومنأصامهاحيثمن

وأسنانالقواديمورؤوسالفءوسرؤوصهىمثاراانةابلديدةالأدوات50ثرهذأَأوكانت

لية)91(،الحاالفؤوسرؤوسأءامإلىلنسبةباص!يرةأحبمإمذاتال!:وسرؤوسوكانت.جلالمنا

ورهمعصفىأ-فاده!الهمض"م!ااىاالطرقمنيقةبطر4خثبيأيدفىيثتون!اكانواأخهموصتههل

تثبتأنالطوقهذهومن،الاَنحتىتتبعهائيةلاشالالشعوبالبداالتىالطرقءنيقةطرأو،التاريئية

انكشابالمدجففاذا،المدبوغءيراصالمدهنبأربطةمعهاوت!دمشقوقة4خ!ثبييدفىالفأسرأس

.2()ْفكهلاي!مهلارتباطاتبطتينصواليدالرأسوظلت

الأخرىنببجامنهاالواصدةقىصالظرانمن!غيرةمشرشوةقطععنعصارةجملالمناأسةانوكانت!

.21()تنجالرااوالصمغمئللز!"ءادةب4وتئبت،يلةطو4خمثبييدبطوليمتد-فتجوفى

تطلبالت!لضفافعليال!دولكن4cا)نيوليذالمرطةأهلحياةفىجديداالصيديكنولم

ضدموالت،الأمماكعنففلاالنهروأفراسباقاسيحوؤروعها!هراامتلا"-ثجمديدةوأسلحةأدوات

ذاتةمةح!ا-ادةيةةوحرابوأيت"،)22(2اقواواالعظممنشم!و!اباديدةالبهملمطالِونالمصر

.anالشجرأوراقهيئةتشبهبعضهاو،يلةطوىفىتثبتقاعديةألسنة

وسرؤ،الهضابناتو-يىاالعدويعةمريةحراوال!اط-افنات-يىالم!دضدمواوايت

وبعهأالقاعدةمقعربعضهاوقاعدىلانذوبعضهاومفرطحبعض!اوضيقبعفماجمديدةس!ام

5(42)فطواامشرضر

9()1

)21(

)22(

(YT)

)24(

,GABUNER،.ياp.اح!أ-ح!،!6-أة.!ه!لWestdelts..هاه.!-! op. ci&!ه+،ص*

-اثتومنالجميلالأخضرالئبمنصنعتا،سراتقبلممانؤوسبرؤوسالمصرىالمتحفويحتف!

الحاديةوالنجارةالزراعةلأغراضايشمالهافىالثكالىكدمونفاستهاانولو

Stone.03.أأثملأ! Implements, Cairo,1391 pl5!!يثث،!
صاب-الملمتاريخ،سارتونجورج

21-1.;18-12,XXV ,H;2-1 XXX,,1 XL!!53-33.ح;,R,op. cit..،.46.1p X5*ه+ه&!*حهه
5..Merimde,)3291( ,65 Figل!!*!ل!"

4.;15-13,XXI,!,h,g6m!ك،.BHIINTON,Mostagedda, pl

8+".Merimde,9291,022 Fig.;5 0391 p93-22كار،!!كم;,op.cit.,;21-02.1p XL5+05&،!**!هء*

43,051.كا VI.

05,21,38.1pم ,X;01-1 XXI,;34-28 XXXVIII,لا."iCATON & GARDNER, op. ci
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اثيرمةنعوافص،جمديدةبمريةأدواتاكءدثةةفيال!وفنونهـمل!خاعاضهميونووفرالمصر

العنممنرفيعةيلةوإبرطوزتاروصنعوا)25(الصخيرةالخشبوقطعالعظ!لن!ثرالظرانمندقيقة

الأدوات!انبإلىالحالبطبهةوذلك،)26(والورإنلجلداملابسوتثبيكاظرزلثفوالظران

إلجها.وماومناحتوم!شطس!3!نمنالقديمة

فاشخدم،الإزرانأ-4ءدالإنساندفاعووصائلالقتالأدواتالمر-لمةهذهأهلي!صلولم

غليظةيرةقصيد:بحزأينمنعندهمالمق!مةوتألفَ،(ا!الادبا.ليسأى)للقتالمقاحالدلتاأهل

.)27(الجصرمنالثكليةأوكرالثكليةكثربةمثقوورأس،اظشبمن

:الفضارصحناءة-4

بداثيئأوء4الأعلالقديمالدهرمنذلنفسههيأقدالقديمالإنسانت!ونأنالمستبعدمنليس

هذاعوإذا.واللبنالمأءفيهافيمربوالمجروشهَحبوبهؤي!ايأكاويومهبقوتفي!ابخفظيسيرة

احتمالانصك3!يئت!اكانتولَجف،اوتلمهالأولالمصرىوفريفوَ:معهالت!اؤلصع،الظن

ن!وعلالنعام)عىمنت-ذاكأو!4ا!زذةدالانساني!ونأن:وهما:.الالم!هذاعلىللإ!ابة

أليافمنالطعامأواقصنعقديمونأواظارصة)28(،الوا!4وأهلالقف!4الحضارةأص!ابمافعل

بعضماتفملن!وعلىالسقاءت!بهالتىالجلد-يىبمنالشرابأوافىوا!زد،والدومالنضلي

.)92"الاَنحتىالمتخلفةالبدا!4الجماعات

الطمى!حلا-4إلىاهتدى،يلالطواستقرارهاك.ل!ولافعلالقديمالممرىايضقرومنذ

التىالمقدءاتعنالتساؤليصحأخرىوصة.حرقهابعدللا!تممال"ليأواوصلاحية،فىا!والصةاعة

أيضا،احمالانالمقدماتهذهتخميزوفىcحرقهإم!نوالطمىخواصيذينبأنالممرىعحت

القديمةدهورهءنذعرأهاالتىالارمواقدتحتوا-كأارهالماصى!*بةلحظز!يكونأن:وهما

نأ-حهرركا،الا-راروذاكالصلابةهذهفىاطرارةفىأأدركحى،1ملاحظتهوأطال،(07ص)

يةمثىأنعلىاعتادأنهأو.تقغاأ-ىالفىارفىأواعةنا2فىبهوجرالعم!4تهصإفىفىالأبهـذاطتفع

)25(

26()

271)

(TA)

92()

641.3291,68;013,,Westdelta,pl. ,V XV ; Merimde"مالكل!ل!ول-

.R,op.ح!،;16-6!"!سا13 cit.,22,23 78 1p!نJUNRER, Merimde,,0391 pl. XI; CATON & GARDN

03..op.cit3291;67+ء55ك!&5*ح!هي,;Merimde..9291 .224 Abb. 5 :.f .0391 ,96 Taf. IV،!!كاثا*حم

"01تكل!ء

79صوراجع

CATON-5!+ه!inMan,59*،)كلا*!f(131,.3291)".!!م.3

17صفىراجع

Studies"!مأهن!.97.8 in early Pottery, ,2491 .p ;12 .J Meyree, in Cambridge Ancient"!حم!!+..!
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نأ،وبصاتصاتبعدلا-ظثجcمسامهالمجدالماصىمنخفيفبغشاءالقديمةاليمهأوعيته

طميهاوا-رأ)يافهااصترقتالنارلحرارةتةرءتوإذا،جفتالشمسلحرارةتعرضتإذاأو!"

لإاتءنيستغنىأنيستماجأةأدركالظاهرتينتينهافىالملاحظةأطالف!ا،ؤكلاسكاصوذأو

.03(وص!ه)لما!ىباءةاعتهافىفىي!أنيستماجو،نيدأوا!ناعةفىالليف

العضويةوالموادوالرملاتوالقلوالحديدص!اتأ!ياعناصر،عدةئيمامنكيمياا!احىاي!ون

الماصىتحددنوعبعضعلىالهناصرهذهةحضنسبةغلبهَوإزاء.المأءعنز!*ال!عومبو؟اتوكر

منقىلمفثع:نوعانالممرىالما!ىءنتمازالاعتبار!ذاوعل)31(.جودتهمدىدتحطو

!بوناتخلاؤيماكا!ا4بةالساالموادوتضمن،والدلتاالص!-فىأرضأغلبوسادالةيلرواسب

لونإلىالأحمرلونهتحولالنوع!ذاأحرقوإذا.ضئيلة!سبةوجدتبهو!دتإنا)ىال!سيوم

منالعتيىل!جرزت!االتىال!طسيومبوناتكرنسبةةيهقئدادالنصومةشديدآخرونوع.أحمرأوفي

ةل*النوعهذاا-ترقإذاو،قناوادىمثلي!4الةررالودتانمصباتعندوأرسبخهايةالجيراوضاب

إلىوتحولالنارشدةلافبا-لونهاختلفحرز"ازدادوإذاcخةيفأ-رأوؤرنةلىإلموناءطبغ

.)32(الخضرةإلىالضاربالرمادىأوالأرجواقأوالر!اصىأوبىالسنجااللون

يبررأال!إخوكان.بئالنيولالمرءلمةطواكبأيدجهميةالفخارأواني!مي!ضعونالمصر-ونوظل

بئةم!راكناأحياإليهيفوشء"،ةقدءبالمأءيعجنهو،بهلقةالعاالشوائبمنالماهىلتن!4يإو!يما

س!امحو!أيسوىوندةآكلي!فهثم،،اسكهيدفيولزوصةبهليقلل،وقالمس!الروثأوانافيفالدقيق

الارتؤشلاحتى16برؤأنلقبسالشهحرارةفى4!ايجهو،مسامهاسعةمنقللحتىالمبللةبيده

نبها.جوافتتشققبسرعةمائ!اتخيرعلىتعملأوالماريةجمينغاشكلعلإ-و!ةا

بض!عضابديزأنالصاخشاءفاذا،حرقهاقبلالعاديةفىالأوالصناعةت!!اظ!اواتهذهوكانت

رمح!أيقللومساممادأيم!،فاناعمءلمصالمنخ!ف.شاءتجفأنأتيسماوحهاكأمحابها

لصدفةحرق!،مفةبل-كها،يمحقلهاأنشاءوإذا.والزخرفةللريممتصلحملساءسماوح!اويجهل

صق!ابدلكأسنبلإ"قاأعثر!هلهاوسما-!اخشونةيقللوسامهاتمايىكيزيدحتى،ممةنا-!حاةأو

.النار)+(فى

)03(07.,.op.citوو!!ولاكه.J

6:ه-!-ينالممرقدعاءعندلفاعاتواالمواد:لوكاسبدألفر31()

616-795عىالمرجعنفى)32(

106-795م!المرجعنفى)م(
065,op.كا!حمه!م!+tic,01.;12 Hول"The Cometries of Abydosل!.+.-هم.
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أنواعلَزأوكان.للنار)34(4تعرةممدىويتأشاسل!!كاالصل!البنوععادةإرالفضلونيتماش

الموا!ذ--ول!ادئةلنارحرقه-!ن-مرضخشنابتياصنارا،رخصاتَزهاوأشيوعاالقديمالفخار

.)35(لحر-قاخلالد!إنبهاأصاسوداءكا.بةععاب!تف!أوقد،بهفيوتصبغهلونإلمىطميهفىالعف!وية

وهى،ىأخرأنواعبحةأرالنيوإ-لميةلمة!إاأهلءت،الىصصالشاخالنوعهـذاجمانبوإلى

allالسودالأواق black potteryالمصآو!تالسطو!ذاتراءاطفىوالأواpolished- redوكانت

الحراءالأواقثم.الصعيدفىعنهماالوسماىومصرالهحصرىالوجمهمناطقفىشيوعاأكثرهـا!طتا

-blackوداءالم!الشفاهذات topped،المحرورةذاتالرسومالسودوالأواقblack- incised.

ءيرها.فىغ!ماالصعيدمناطقلَثرشِوعافىأ!طناهاوكانت

وطيشة،الصدَةقطرعنأصهابدايةفىبلون!انت-ودالم!الأواقأنولوكاسزءيعتقدو

بلو13المصرىالصاخةكالمأ.لسوادباوخار-هاداخلهالونتالدخاناصيرة؟ارَفىعةوالحرقها

بحوأص،ا!ادىاالفخارفىالسوداءالبمعءنللن!!رناجمةوسيلةواءتبرهصناعتهفىتعمده،ابكيد

.)36"ممدءنفيفلدخانحرة!ا!ليةأواخرفىأوايخهبعضيعرض

لوكاسواعتقد.الدخاتءنصافيةةويةنارفىأوانيمالحرقطيجةعادةْالأحمرالفخارين!حو

الناررة!منزري!4نبأواةمضلوضعدتي!ة،ْشاواالنوعهذاعرفالمصرىالصاخأناخرىمرة

والبهخالبنىاللونذاتأوانيهبة-"ءنالأوا!هذهلون!فاءتجينفالا،الدضانمنيخةالصاالملتهبة

.)+(قصدعنالصافيةالقويةالنارفىهماو3يتعمدو،قصدعنيتعصدصخاعتهااصبح،السوداص

بحرق!ايبهدأونكانواالصناانيإوو،لَرايةعناالسوداءالشفاهذالتالحراءالأوازلمبتوتر

!ي!يثساخنهَشاللاوهىالرمالم!ن)ومةفىيغرسوض!اثم،الأحمرلوضابتكتم!حتىعادياحرقا

،غيرهأوالزفَمئلالدخاتنن!مببملتهبةممادةالشفاههذهيحيماونو،شفاهاغإصمنهاتظهرلا

نواأخ!،كاممعنى،ال!سَملونةاو.وا-دآنفىابرأو3وشفاهزاتسودحتىجوفهافىبعفحهااقونو

ؤاسودلهَالعصاأو!ناكمنوهو،الرةيئالوقودفى-واف!ايغرسونوأسفلفىإلىالأوافوحاتيجعلون

.)38(س!او-!ادونبطون!اوشفاههـا

لباام!معتتناش،معدودةبسي!اةبأث!/ل*ةافيوإ-!لمت!آصأوائلفىنج!ماوايونالممرصخ

قداحوالأ،صلزفياوقدورالمابخوتدوروالماواجنصافالصهـ-ممةعلىوشكلوها،اددودةت!محيا

106عىالسابقالمرجعلوكاسراجع-القديمةالقمائنونماذجالفخارحرقوسانلعن)34(

206صالمرجعنفس)35(

وسانلعدةويدكر.جداقاتمرمادىولكه،المفهومبالمعشأسودليىالفخارهدالونانلو-لاسيلاح!)+(

A!1ص-حممصيلفىوينافئهاالكئيفالدخانلاحداث - t!1"

ينعمدونهكانوالونهالمصريوناصنحبولما،طمبهفىالحديداوكسبدنسبةبازديادالفخارفىالأحمراللونيزداد)+(

061صالسابقالمرجحلوكاسراجع.)حرقهاقبلالحمراءبالمفرةأوانيهمبطلاءأحيانا - A!1)

615ضالمرجع-نجفىء)38( : 71 h
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الأش!لهذهوظلت،والقصيرةيلةالماوبضا،قاذاتوالمغارف،واعدالةذاتوغيرالقواعدذات

الزخرفةعن!رإدخالإلىاصناعام!رةاتجهثم،البيوتفىامادىال*الاشعلىأواقغالبةاليميطة

،أخرىإلىمنطقةمنءناءقهافىوأذواقهمبراعتهموتفاوتت،الزي!أواقعلا!ليمواكوق

النا)صهَ.الصفحاتفىبالتة!يللمبينهسوفْ!ط

:والحبالالسلالوجدلوالحصيرال!إننسج-5

علىأولاهاواعتمدت.!ميرواطلحبالواالسلالءصاعاتالتارغنجرفىالنسيجلصناعة!ت

البردىوأليافاطلمفانإت-ص!ةيرعلاكأ،دتماوق!لا،و-ض!يرهوالدومانضلياخوصجمدل

.)93(نالظوءصدان

منأط!اقهيئةوعلىاطبوبظزننجلالزأهيئةعليأصهمبدايةفىالسلاليونالمصرواستخدم

نجرصلالىأخرغراضحاأالسلالضدمتثم.واربالة!ء4بعفهااتخذ،أ"باالأسلاتاظوص

الأطفا!لدفنء*يرةتواليت!ئةعلالبوصوعيدانا)بردىأليافءنأص!اب"فمحنعها،التاريخ

.)04(ا،نزليةالأدواتطفظءخيرةءخاديقهئةوعلى،(90.1ص)

وأليافالنخيلليفجدلعلبدورهاواعتهدت،قدمهـاال!لا!ءةاعةالحبالصناعةوشار3ت

واط!لواطزمبطالرفىضدمتوايت،)41(الصلبةالطو-لمةواطشائشوالبردىنوالظالحلفا

.واربالةصناعةفىالمستخدمةالبردىتضفيرحزموفى

علىثم!ولةابأوالمفشولةواطشائشالبوصعلىأصهابدايةفىاطصيرناعةصواعتكدت

بر،لمةاواالبيوتفىءوغطاشاؤراقيذوضهانواأح،اأهل!ة!افى!صيرةاضاغىأوخدمت،()42رالسما

واس:مملوها،الدفنو-وانبحفرالضلالمطاميرو-وانبالبيوتفىالداظيةابدرانب!ايكسونو

نوالأيخسجوضهاعلىوكانوا.ا!!يرةاالبيوتهداخلسزفىثم،انافجفةوااساكنالأكواخ!سقيف

.الآنحتىكذلكالقئولاأةقية

واكشيطالصزلحلةصعاجماوزادت،اثلاثاعاتالصناهذهمقالنسيج!ةاعةواتفادت

كانتوإذا،(ت)3ال!آنعةناصمعلىساأساواكأهدت.النولءنؤضحلالمصهـلواالفاكةخداموايت

2-؟22السابقالمرجع:لوكاس)93( fl

)04(26..Nagada and Ballas, p!طس!!لا!ل".and.J E!!!؟!.W.F

023-!22صالساتجاالمرجع،لوكاس)41(

231صنفسهالمرجع)42(

.op+لأI,3ة43() cit. ، pl. XX!م!*!ههح!،&CATON

,JUNKEB.أ Merimde, ,3391 ,72 ;74 Chronique 'd Egypte ,4691 Fig. ;13-12-1 Ann. Serv. ,4891 pl. III, ، ; I

القديمةالمصربةالكلتابةفىآ!؟لصلاعةأصلاكانماالمفازلرؤوسومن

!8.; Merimde..3291 Taf. V*لالأ.Westdelta,,21 plه!.!ع!!ثه.
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ا"الإعداداصلصفمان،04فيرالتاوراهصاظرمناؤرضهاءالتىلِةةالطرنةس!تإكني-خايةطر

فهاتهبوا؟2اةفئءا،فقي،اوقىَمحرقةط!اورإمماوغبرذورهامننسيةانالظقتلاعياتجدأكانت

وأ-يراحة!ظباا:زإأوو:لم!ااألياؤؤتزريةكا،الحا?ن!!ش!اوَقراطاباوطرقما،لحاؤ!ا.اينحتى

اسكاب،القرفصاءرضر-لمسةالأءلأمامماlباسالصفقيةنوالاألهايستخدمونوكانوا.)44(،1نس!%

خاال!اسثو4فىئم!!زوايضقيوني!اشدتطلادقاختlام!مأءفرونأو،الاَن-لىاط!يرنسا-و

مو-ودةأمثا!اولاقئالاإمادىحفا!فىاظمادقهذدأمةالووجدت،في،رجليهويدلىأمامبما

مو%ودةظاتأن!طMenghinوذكر،قناية.،ديرنقادةمنطقةفىال!كرةالبلديةالنسيجمصاخفى

بعظامأنوا،مونيد!كانواأض!معاصصطومهافيستاذيت-*د،ولاةريبع!د-ىالتيرولأ!لعند

.)45(عايهاالهشلخيوهـالافوتصلرتسندهابث،اخ!،ِاافراسسيقان

منطوتلمةاصلصتطلبت،خاصةالمسي!او-طوة،ا:اطواتهذهأتفىشكءقوليس

النبجعةنا2أنفىكذلايدكمنوليس.ح!و!/-؟تنشأولم،أ-م!يرواوالتقلإديروالتفَالملا-ظة

كذلكوظات،اترفاوءلامات)!اتال!منهاأمصبدايةثتتتبركانعتأيضايرا-!ىءخاعهَمماور

يعهـالتنوأمام!ما-؟لامم!وانه،استعما!ط-ل-ياض!مورتبواالناص!اعتادها--،يلةطوفتزه

منها.فضلأهوماصداثوايت،نهاوتحب

ك!*-ئم!

اطضاريةالمواطن-ب

،اطوإفعناطقعلىقراهميمونيةوبداوا،عذرعلىللنيلتحدجهمبدأوايينالمصرانأسلفنا

بقاياعنالحالىالقرنضلاليةالأفىوثالب!وأَصثفت،الصحراءوحوافىالسوداءالأرضحواف

اطدث،المجرىالعمرهنالنا!ةا،راعلخلالعاشتالىاطوافقرىمنةرىأرجمنمتواءمة

إلىصوذمبت،اطوفوتعددوالزراعةالرىفىالغاءضةالأولىالت!ارببعدأتتالتىالمراعلأى

وهى:كايزةءلميةحضارةمنها

الدلا.غسبجضوبفىسلامةفيمدةصحضارة-ا

.(إةالحاحلوانوقرب)القديمةالد!ارأسعند(1/علوانصضارة-3

السفلى.مصرضهايةفى(1)الفيومحضارة-3

الصميد.قلبفىتاساديرحضارة-4

(44)

)45(

القاهرة-كمالوعحرمبكرأبوالمنعمعبدتحريا،القديمةالمصريةوالحياةمحر،ارمانادولف

052-951ص

عاعر.ضى،عثدمعخاصحد-:عن
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واتجاهاته،عصرهايضةطرفامرابا!ماطوطالأرجالحضاراتهذهمنحفىارةصواضذت

واصدةبكل؟التارمعرفةوتةاوتت.الدزنوعاداتالممناعةتفاءيلفىلإخايخااختلصولك!نها

والعهرىسلامةفيَصمدةمنصفىالتنة-بكمثففقد،أرةهـهافىالتنقيبمدىلاختلات-ءا!يا

وحدها،المساكنمنطة"منجرءعنافيومامنطقةفىلَعفتيهتءلى،والمقابراهـاكنثار3بعضعن

منها.قريبما)وامأوةض!4المدافنمنطقةجز?نءنتاساديرمنطقةفىو!ف

زمد،الغمملءرىمنالةريجهَالمناطقأما،عنهامالكإماطةتنتظرالحوافمناطقبقيةزالتولا

الفليتيمار!حرفهـا،الحديثالجىرىامصرامنيةلخارلَسروجدتإنهوقيل.عايهاالط.ىطمس

)46(.المترامالط.ىمنمتراينوعشرةمةأرعنلايقلمافوقياأرسصبودمياطحتىسه

سلامةبنعىمدةفى-ا

دانورقريةالدلتاقربضب-نوبفىالحوافمناط!منمنطقةفىصلامهَفي!صمدةقريةتقكل

ءساحتهايدش،ذلجياأبيرةقريةَوكانت،مترايمنووخمسينواحدءوالقاهرةمنبىالغرالشمالإلى

.)47(القليلغيرالآنحتىمنها!طشفلموإن،فداناستيرعر

مساكنهاثار3ضاعتقديمةصطة،للع!رانصاعلثلاثعنصمدةفىاكنقيبدمثف

ا)فكانتالأوآدثقوبد-اكنهايابقاعلىداتيخةثاوصطة،قللمةمواقدثارآعلي!اودلتا:فيفة

ومطاميرالمتواضعةالبيضيةمساكنهاحدودشممأص!كنأثةثامرحلةثم،)؟(سةفماوتحلنبهاوابتسند

ئارها.آمناسباخوناوأ!اعهياحالرجرفتهمماالرغمعلى،)48(بو!و-غلالها

الطينبجواليصأ!ابهبأهنوعمنهاف!ن،-نبإلى-خباالأءيز!نالمرءلتينءسا!نواشرت

،الش!روفروعال!بيرالهوصمنشادوهآخرو؟وع،القزليالىفىلمبيتأساصاضدموهوا!ت

الراحةأوقا!خلالالحر!يرءنإليه،للالت!اءالحمادومواممالصيفليالىفىالبيتواستخدموه

.افهارامن

(46)

47()

48()

.31.cf. .E MASSOtLARD, Prghistoire et Protohistoire 'd Egypte, Paris ,9491 p

اكاديميةمنبعئةالأيخرةمدهفىالتنقيبوتولىالقديمةالقريةمننليلاالرقالىالحاليةالقريةئأت

يونكر:هرمانفيهاالحفرنتائجاغلبودر،ستوكهلممتحفومنفييناقالعلوم

von der Akademie der Wisseneohaften in Wien nach dem Westdeltaه!فأ3هنة.H JuNREB. Bericht

2891.entsendete Expedition, Wein

3.H JvNxFa, "Vorlaufiger Bericht caber d، e Grabung der A، ademie der W، ssenschaften in W، en aufde

.neolighischenSiedelung von Merimde- Benisalame", in Anzeiger der Ak. der Wiss. in Wien, Phil- list

!اء!ه,9291;0391,248.156;3291,83-21;3391,001-36;3491,79-54;25-3.0491,132-118

.Taf.I510491,2.أ;.JoNKER,Merimde ,3491 ,122 Abb. ,1 123 Abb

Ar
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حفرةداضليبنىوكان،احوالهاغلبفىيةيضاوهبةالأولالنوعمساكنمنمسكنصواتخذ

باعمادها)جدراةفيتض!تفىركبهَ،الأرنهطص!خوىمدتتحتافرامنهجزي!عو،واسعة

.)94(الباردةالىجهباتمنساعنهية-افىورغبة(الحفرة-وانبعل

ابررانتبنىثم،والةءاروالعظمالدبشبكم!رالحفرةأر!يةأكانبتقويةت!ييدهمملإةوتبهدأ

عادةالمسكنويسقف.(ه)ْبقل!إشامندزأالأرضسماحءنوشئ!خالطين-واليصءنداخا،1

يلينطوينعصوعلىيبسطأو،ابلطراننبجواعلأطرافهتنسدأط،!بهدكهيرأو،الهوصءنبحمرير

.c)410الخيهأطرافهيئةعلىءانبيهماعلىأطرافهتميلبحيث،الحفرةأر!ةفىخبتانالغابمن

كنالمساداخلإطءاآطراتيىةوطدونتحولأنبالمدوااطعميريىقوفشأنءنا!نولم

رءةباةيةطرتعتبرودَنها،بمبطة4يةبطرالممثكاةهذهمدةصأهلوعابم،المطرموادمم-لال

وءرسوا،خ!فاانحدارام!ءنكلبأرءإةيخدرواأنفتحمدوا،الب!يدعصرهمإلىبالنسبة

بسهولة،4إإالياهتخدرحتىيةالأر!حمستلموىامليااؤحتهتستوىوعاءمنهاالمنخفضابلمانبفى

(.°أيضا)2بسهولةالمسكنخارجمنهية،اتفريم!قو

من2يه!0203بينمترواك!ا5ا!نمساحتهاتتراوحجملهـافىءكيرةعسمدة3نمساوظأت

منهاوالصودإليهاالنزولفىيستعينونأ!ابهاكانوإْممأ،جانديئمداخللهات!نولم.الأمتار)53(

شغرةساقمنقمامةأوالغرفرسسأقمنتحذونهـاأوالطينإإصبجوايبنوضهاءخيرةبدرجة

أ-ياناانمااربىسطص4علىومائمة،أ-جانالمجدارالدافليالسيطحعلمائلةالأرضرفىضدونها

.)54(أخرى

يهينمستةشبهصفينالتزمتءفم!ئة"طاأنهوكنالمساهذهفىيوأممرهرءانتإينهماخيروكان

عرففطيطأقدمالظنءلىأب-ة؟ذلكوتتبر.ءبسا08نحوطولهيباحيقطربإخهمايةصل

لد،طور،أطهالا-حما!عندأوا؟ا!ا)و!رون؟وعن!أةعليدإلوأزدمالاَن-ىللقرى

.()"هذهاقفيءلىوأشرؤصَاضعليماذحَرةالىةحبتيةالةرفىسلطةوجودعليكذلك

حتىضعةحفرداخلالمكوفةالمحراويةاناطقفىتمبوالكشفيهةالسكريةالخيامبمضزالتلا)94(

أعامها.الرياحكجرفهالا

.JUNKER,op;,0491؟أأ،-ه( cit.,0391 46 Abb.;4,3291 48 Abb.,2 Ta3 II

)51(74.6".,.cf..J &V NDIER, op. Cit

2(op. cit., ,3291 47 Abb. .1 (a+!!!ءطم

Ibid.,,33291!+ة+,3010491!53(

4(a3.125.Abb,(!083391,2.1ز!ث;.Ibid.,,3291 ;46 ,48 Abb

Ibid.,,583391م)5.(
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ء!لىأص!بيا-فرها-!اربةقيةةوبؤواتثقوبمنمحوطتاكاقالنوع3نمساعلودلت

بضاوىشبهشكلمنهامجوعةكلوأتفت.البوصءنءكيرةقطعبه!اوتخلفت،الأر!سطح

.منها)56"ياحالرلاتهبالتىالناصيئءنأى،الشرقىالجنوبأوال!ثرقنا-ةمن!ح

البوصءنأصلفناي!يدكا،وة)57(والدرارَوخإينوسطشىءمنكثرأالمساكنهذهتكنولم

.حتىالاَنالحصادمواسصفىالمزارعؤربالمزارعونيمثبدهاالتىلخصوصاي!بهو،الأثحاروفروع

المجدولوالقشاناوصءنلَبيرةزنابصليفىالأولىالمسا!نمنطقةفىغلا!مصمدةأهلوادخر

الةدمبينقهعسةوتتراو،أ-داماكةمنأَد"هوماةينوالةدميرمخهاالواحمدةطراوير

ثلاثةنحوبعفهاارتفاعب!اظثنالفخارمنكبيرةوجرارؤدورفىكذاكوادخروها،والقدمين

نبجوايليسونو،لماينبالِغطون!اثمعلسمتهاحفرفىباراروابصليكلنالزنايضعونصنوأوكا،اقدام

تسربدونو!ولمها2موافىالزنابليخبتحتىالطرىبالطمىالداءلءقالزنابيل-فرب!ض

.إلجها)58(الحفرةجوانبمنالرمال

مس!:ضهمداخليئتزنوضها،جرةأمكانتزنللا،الخاءةمطمورخهمسنكللأمحابوظل

ب!رسزىكا،الفيوممنطقةمثلأخرىمناطقأهلاعتادهمافلافعلىوذلك،بجوارهأو

قليلة.!فحات

الدبث!3نسرجوانبهاأ!ابهادعم،!غيرةأخرىحفراالمرمديينسعاكنأغلبوتضمنت

الحبوبةلدقمدقاتةمضهاواسئخدموا،بالما!نالداخليهَ%وا؟جهاوليم!عواوالعظاموالفخار

أءاعضها.فىال!بيرةقالأوالتثبيتالاَ!حربعفعاضدمواوايت

حفرمستديرةعنعبارة،كانتالغلاليةلتذرأجراناظفيفةالنباتيئمساكنهمبجوارلهمووجلت

وأ"ب"لرصسأءلاتعتبروأمتارة.أرنحوقطرهايبلغواط!يرإنبهاجواتثىادقفىلميلةتسعة

.وغلمية)95(الهيرالكتابةفى"يسية"

علىخهازخرفىواوافضر،عصرهمأهلءقئرهمءارس!االفخاركاصخاعةالمرمديونومارس

حوافهاءا!انتوءاتحولوصل،النخلخوصخطوطثبهسماوحهاءلئلةمامحفورةخدوشصل

الآخرنبعفحهأو-ملوا،وؤواعد،نببةجاذانآأوبضممقا:جهمأوابعضواومير،وتحليغاءخها

(56)3,2.,3391.76f. Abb,لا.JuNxim, op. ci

57()++!33523291,,.Ibid

(58)f126.073491,53,3391,44,0391م,,Ibid.,,9291 f21

منزليةوأدواتجالةَمأكولاتلتخزينتستخدمالجراربعضو!لانت،سم0(2*.؟الزناعلأحدلعةوبلفت

مادية.

)95(.Abb.,S0391;41!+،!!ه,,.Ibid+،...

!5
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ت!به6()ْعينينذاتأىصدوجمةلطيفةءكيرةمواعينو!نهوا.منهاكلعليةماحوافهافىبا-شنةثقو

الحالية.المعمواعين

آنص4ءنجقعللهموعثر،والأجمارالفخارلتش!يلجمديدةمجالاتمنهمالبدائيونالفنأهلوفتح

نصيئ3من!حقءاكانتأضهاص!تملأخرىوؤدم،قةدةمريةبشةفىمهيئةعلىقاعدت!ائكلتءخيرة

ةلادةقىتدىلسيدةالأعلى)صد"عمثاتأنهايحتلادهـوقالصلصالمنوزطعة،ممأثمة

اقأذليلتثءيلالم!روفةاظطواتأقدمافاذجهذهوتزير،()61(الحالبطبمةكبيرةبداوةفى)

.غالتارنجوفىالصغيرةيةالمصر

حقممنلِ!خكانالأصبلبهارآأنالظنعلييصامبلقاربالفخار!كيرمنمموذجعلىْلهمئرو

ركوباطديثالمجرىالعصرمنالأولىتراتالةأهلماداءعلىالشواهدأؤدممنب!ورهتبرو،ا)بر!ى

ناصضهامنوتعبر،)63(البازل!جمرمنإ-جهاصخ!اثء*يرة).(سعلىلهموعز.)62(آمنينلافي

ءا-جها.منةنضهاالذىابررءلابةأهميتهاوبنيد،ا،*روفةالمجريةالأواقأقدممن

جباناتفىوليس،مساكنهمبنِءوتاهميدفنوننواف!،دفثهمبعاداتصمدةأهلتفزد

قربأخرىءشطةةغيرالعادةهذهفمار63يمثولم،الأخرىيةالمصرأهلالمناطقعادةجرتكامنعزلة

-!لفيهاالمشفىيوسئديضاو.يةبسصطةءن-وررةعبارةمدةصفىالقبروكان.(201)راجعصليةلحااعلوان

بطنه،إكصاقاهينثنىوصدكأهإلىذراعاهضثنىبث(1058ْ)الأحوالأغلبفىيكنالأجانبه

أغلبفىالشرقىال!ثمالأوالثرقناصيئإليهبالنسبهَلِوجمدالذىسنهنا-4"بوج!وتحه

.()64(060/0)الأحيان

)06(

1(6)

()62

(63)

)64(

8.,0391.;73,3291;78 Abb.;9,9291,232 Abb،1!3ة.x !, op. cit.,,0391,08 Abb.;01,9291 Taل!

26,2..po..*ط،،cit., Ta,!0!!*لع.;XX- XXVمWeetdelta. Ta

162 f!881;916!،*س!.!ع!!أ.3ط!"،ع!ع،tt. Kairo!3491,6;131غ;.V,AbbبمMerimde, ,3291 Ta

3,1..Fig

5.823391,,mde!ه!

.والخوصالفخارمنايضاالفيرمفىالقواربنماذجوراجع

,Merimdeع،!17 ,9291 Ta.3 ,7 ;1 Weetdelta, Ta

Weetdelts,Ta3ح،,67.62,95 IV, ,51 ;57 VةTaf. II, Abb ;1 ,3391 72 f4919291.م,,deك!5!ش

التاريخيةالعصورقظهرتالتىللمقيدةأصلاالن!الناحيةمرمدةمولىوجو.ثوجيهثرركأواعتبر

.والأبرا!الفراعنةلأرواحمقراال!ماءمنال!ثمالىالجانبوامتبرت

1615791,Ancient Egyptian Religion, London!ل!!*..Jه

هستبمد.رأىومنه
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قربناأحيايضعونهاكانواالحبوبمنح!4عدافيما،خاصبقربالط.موتاهمالمبرمدلِونبزودولم

بأنت!اركلأرواحهميسمحوبانءنالرريغةيهمالمسا-كنبيندفخهمبأنمخمعناعتقاد.مما،رأفواههم

65()دأ:4إإشقاتىالا*الماوتأشبتأيهبهامشاكةدن!اهمفىبونهي!ثر،يماممولْههاالأحياءأهلها

منماقةأهـلوة*ضهمدفخهمبعاداتمدةصرأهلانفرادي!الأنيونثَرهسمانوصاول

ع!ودأواخرفىيقياأرأستلءوءلاتموسطإحراأهلءنمهابحر-لمسإلىزردهم،!وان

طِان!،البرابلزروءل-ىوغربهابحراكأل؟!وامتد،ةولهصدعلى،ا).فصيةالحضارة

أخرىقريخةرأيهيو؟ممرو!.قروايت!لحيماكنالمىابينالموقدؤنفىبعاداتهظواحته

-قاأمثالهأ-لىيعزلمالسْكليةمرعحبمريةرؤوس!ذاتقتاللمقامعصمدةأ!لأضدااشو!

قطت،فىايت!الهأفاعَباحما،اكيوإلميةصلتهاصفىمدةصصءاء!رتالتىال!هـىأط*لفىالاَن

.)66(يتوكرناضولوالأفاسطينثلالمتوسطاجحراحوضمنأ!حرى

ءأؤغاعلىصءرةمتؤالتىا،قأمنطتة!لاتلاسذمادداعمنلدسأنهوالواغ

ئصا!اععاء!واإنا-ضحفقد،آخرأصنبهابجايةدرأن!إكىول!نَ،اإةوسطالب!رب!ثمعوب

وبمجص4أطولىقامةذاتإنكانتأخهاو(Derryمثل)مدةصلأهليةالبشرصلل!ياالجنسيهَ

،م.قالراجالألففىأى،الأسراتماقبلعصرفىيينالمصر!-أصمنأءرضورأسأطولى

ديرتاساأهلصإصحت!ابهمنتخلولاوقد،بالفرورةم!ينجنسعنت!شفلاأضهاإلا

.الصعيد)67(فىلهاالمعاءسين

احلصثلاثفىعصتيةالبمثرالجاعاتأنوهو)68(آخربرأىالخموضهذاإزاءإلِونكروشحرج

تقرةنصفصإةالأولىصحلتهافىفعاثت.يخهابرعاوثهلتهم.كلوتاهااهتمتمنذحضارية

()65

()66

(67)

Merimde,,9291ة050391،1883ةد74،3391.أ

بيطةحجريةوأدواتحيواناتعظامعلىفيهاعثر،!قصودةغيرأومقصودةتكونقدالحادةلهلىهشواذووجدت

Ibid.,9291;591-77.3391,491قليلةمقابرداخل

وضحيفكرةوبينمرمدةأهلصنىبجانبالحبوبوضعفكرةبينصلةهناك-لانتاذاعمايونكروتاءل

وببال!ولئههالبتربأوزبرالمعبودالى:هـصأصجتحيرالمقخرةالفرعونيةالحصورمقابرق

يونالم!رجاهماالىنفسهالوفتلىوترمز،الدوامعلىا،رضقوتجددهافيتنموتلفلالتىوالبذور

مقابروحبوبمرصدةمقابرحبوببينصلةواستبحدوجودعاديونكرأنولو.وثوربحثعنلموتاهم

(Ibid.,,0391.)51الصوابالراىوهوالمقخرةالعصور

IX,,3291;8-67.A,01.3بم.78 Scharff, Die Altertumer, I+0391هـ,;Ibid.,,9291791 f

الحجرىالعحرخلالبحضارتهمنهضوايناللىالليبيةالواحاتبسكانمرمدةأهلصلةفاندييهيعدولا

الخارجة.الواحةنلفى،الصخورعلىالدافيةرصمهموصجلواالنه!يجوعرفواالحديت

.DIEE,op.)18.(،الأوانلالواحات!صماهمقدفنكللروكان Cit., .p ,601 p0.(3!ه

اللييين.وبإتالمرمديينبينالرب!فكلرةعارضيونكلرولكن

487(.)9491(,in Anzeiger .d phil. hilt. KI. .d Oesterreichischen Ak. .d Wis.,XXI)

.DERRY,in Merimde,0391 53 f;,3291 06 f

68(")36919291..M.iremde
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،الدوامعلىبهايستقرونلادامواماcقراموس!تاعممويدفنواأن-تاكأها!ايهىيكنولم

منلهمتيصر.ممأشويدمحأمكقماالبعضبعفهامنبةمتقارأءاكنفىموتامبدفناكتفواولذلك

وطمعايتقرارهائهازادا!حرىطةصإلىذلكبعديةالبئرعاتالجاضقلتوا.إ!واضعةابينالقرا

كانوامدةصأهلانيوبمرواعتقد،مساكهموصط،فدفنومنيهمظهرابينموتامقريمتفىاناهلها

.بالذاتيقالفرهذاعن

استقرارموتأكداهاكأأعدادقئايدت-ينالثالثة!اصإلىالب!ثريةالجاعات!توا

،راءالص!حوافعلىببلمةناتجبافىموتاميعزلواأنالح!4منانهرؤساؤمورأى،قراهمفى

أهل!اعلأجدىهولماالمزارعءقالقريةالأراضىيركواوالمتزايدفيلأحياصهاالقريةأرض؟ليةبهوا

،علوانوبعضأهلأهلمرمدةفلافيما،يخهمرتابنرمنذيونلمصراشءيرعاالأالرأىهذاوعلى،؟فعوا

المرعديينحياةبينيراماالىفوارقباااللسليميصعباولاأنه،مقبولتطقمنيونكررأىو!ؤلا

لأهلأى،لهمثحهدأنبعد،لهميئالمعاصريينالممربقيةعلجهاعاشالتىال!ملةقرارالاتوحياة2

وؤبيماالزراعةبينحر!مبضمددلهموشح!د،ص!وؤالانتظامواممساكنهموتؤعقر-نهمراتساع،مدةعس

.)96(الاشقر)ركاها.كلقوءاتلهمد3اى،الأحبمارقوأواالفخاروحتاعةوالصيدالحيوان

)196701-601.,.op.Citطع!8**،كأ،,seealso-الماكنببنالدفنعادةوامتبر،خر1دأيائارتالكندرراى

لهاالمعاصرةالصعيدحضاراتاهلا!جاهامتبربينما،،هلهاالزراعىالاصتقرادمظاهرعنمظهراعرعدةلى

البدارىحضارةأهلفاعتبروزادالرحلالرماةمنكانواانهمملىدليلاصستقلةجبالاتفىموتاهمدننالى

وقطحواطويلةبعصودمرمدةمصربعدماشواأنهمعنالرفمملىةايضاالرماةمنالصميدفىنقادةحضارةوأمل

.كنرةحضاريةأشواطابعدها

عاشت،الحاميينمنمجموعتينالحديتالحجرىالعحرفىالصحيدوأهلالبحرىالوجهأهلئارتواعتبر

القبائللئأنذلكفىثأنها،المتوس!البحربجنىواختلطتالمتقرةالزراعةعلىالدلتافىاحداهما

فيطبما،الصحيدفىالثانيةالمجموعةوعاثت.افريعَيابئمالأطلىجالقا!نحتىكميثىالتىالحاصية

تجانلثأنذلكفىثأنهموكان،الليببينالحايينيقيةصلةوملى،الرصعلى،والنقاديونالبداريون

.ا،نحتىالوبةصحراواتفىبالرسي!ئتحلونيناللىالحاصيينوالصومالييىالبثاربين

(16-15مى.بكرأبوالمنممعبدتصريب-التاربخفجرمنمحرداريخ،شارفالك!در)

الصعيدضقبلعليهاواستمر!حفالزراعهعرنتالدلافهلتاؤلمناكثرالىنارفهـاء2!تدعو

أللفيضاناتتمرضهاو-ثرةمناتعهاكثرةمنالرغم

لمثالجنىهذاأنمنالرغمعلىبالزراعة!مرلتهمفىانرالمتوس!البحربجشأهلهالملةكانوهل

أكثرأأوسنةألفبمدالاوغربهاأورباجنوبفىبالزراعة

محرناطقنحوانتئارهادونوقفالذىفما،صارتيفقدكمارعويةحامية!جراتالصعيدوصلت!ازا

الصيد؟ناطقمنللرمىاملحظلتاتطقهدهأنععالبحرىوالوجهالوصطى

!ض!أوالرحلالرعاةمنفومألىونقادةوالبدأرىتاساديرفىالنطورةالحضاراتتنسبأنيمكنوهل

المت!قرينأ

وثاعت،حقاالرعاةمنأصحابهاكاناذاالأولىونقادةالبدارىرسومفىالرعىحيواناتصورقكثرلمولم

هندسية)ئبهرصومبدلها

يربونمستقريننحفررواىنوامر!ةسكانأنفأ!لد،شارفاليهذمبمامكىالىكيىمرمانوذهب

,H.Kees.,)4..اقامنهمموا-لىجوبهمويزرعونالمنزلبةحبوانانهم op. cit)
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هياكلبهأو!تاىاالهياكلمعغأنوهى،صمدةمقابرجملتهاأ-يرةظاهيةوتتبقى

هذهأضذتوإذاcالنادرالقليلغرالبالغينالرجمالكلهيامنجهايوجمدلم؟نماcوأطفالئساء

مضوأنمستقريننصفكانواصمدةأهلبأنيونكرلرأىتأي!دفيهاكانعلاتجهاعلا!ظاصة

القريةأنذلكجانبإلىيلاحظولكن،خارجهاويدفنونتجواله!خلاليموتونكانوار-اول

خاص!4مدافقعقالعثورإلىعنهاالك!ثفإتماميؤدىوقد،غيراقلماالاَن-كأمنها7يهثتلم

.7()ْمعاالجذ-ينمنلغينالبابينتجعمقابرأخرىتضضحاولغينالبالاوجال

التىالنهرأةراسفقأريابقافىرأىيونكرولكن،عقائدهمعلىيدلشيئاصمدةأهليتركولم

اجهم0لأرقربانابل!ص!اوءموهاالمساكنأ!ابأنمعهيحتملمانهممساعمدا-لقربوفحدت

وأهـناخهاوعظامهالحومهـايم!-يىوض!اكانوااىاالنهرأةراسصيدفىباهمإ-وفيقهـمعليلهموئكرا

.71()وصلودها

وجمعت،الدفنوعادات3نالمسابناءلِقةطرطوانمنطقةبينوسلامةفيصمدةبينبممت

يةا)كثرالقتالمقاءورؤوسأتضاالدفنداتعا،يونكريعتقدفيماالب!هـاتموسطسلالاتةينوبين!ا

الفيوممنطقةوةينبإن!اوجمع،المباشرةغيرأوالمباشرةيةالحضارلمةالىطريقعنسواء،الثكل

با-ثمنأكثرجعلمماوذلك،الفخارأنواعبعضوالجصريةالأدواتت!ابهالعصرنفسفى

.الفوليذ4)72(المرحلةو!ىواحدبزمنيهةحلةصإلىجهمايف!وواصدةيةحضارمجوعةفىيسل!طما

العصرإلىمدةصحضارة8،شمكلورد،بونوودىلباومجزمنصالنتائجهذهوعارض

!ابإلىمما!واستاسالن!ايضخلاصفينعرفالم!ميدمناطقبدأتالذىالعصرأىلكوايتىال!

ءباشرةالارفييةالأسرات)قيامقةاسااأفترةاإلىأو،مقاظاس!لفالأأوا!حرمنذالمجرايمتمما!

بقيامتسهحت!نَلما"ءاثفةتاضهاوتااالد!بأنمناخباومجرتلواحتجت.م.قالراجلفالأأواخرفى

امصراضلألاسلان!أها!أمعرفةعدمفىا!سرابأنبو؟ودىاصقيكا،أرة!افىءبكرة-ضارة

()72

رتيهمعلىدليلا!ستقلةجباناتفىموتاهمدفنالىالصمبدأهلاتجاهفاعتبرت،بدلوهاباومجرتلوادلت

جنموتاهمدفنفىالوسيصالحجرىالدهراهلا،تدسينأللافهمتقليدعندوتفواالدينمرمدةأهلعن

op.cit.,)21!مساكنهماوالوسي!الحجرىالدهراهلمقابرعنمعروفشىءمنماأنهمع)مساكنهم

التاريخ،فجرأهلعائماالنىالحياةلونعنقاطعشى+تقربرصموبةتتضح،الاراءهدهكضاربوعن

a,,.8*).301-201.يخهمالحاميةاوالساميةمدىعنقاطعشىءتقريروصعوبة op.حمهلأ*tic3)c

وخلالء،التريخفجرخلالخر2الىحينمنتتبعظلتالبيوتفىالصفارالأطفالهدفنعادةأنويلاح!

البريثهأرواحهمالىواطمنناناللاطفالاعزازالماوالكلفهلددمايثاراوبما،نفسهاالتاريخيهالعمور

..المالمة

08.3391..Merimde

،4e8!حThe Desert Fayum, ,I ,98 .f .0 !!!*!!، in Me,!*5+05+-*5!!&!ههحا*;.Ibid.,,9291 f018

3291,ة 83 3 Soharff, Altertume
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تجسرممأأعثريئالشره!وائ!مفىام!صيىالأهلتإ!رالمعدنذلكأنهو،الم!وريىفىل!وايتىال!

."73(حلوانمنطقةأىفى،ثرقهـطفىأو،مدةصفىأىغصب!افىسواءالد)الأهل

قامتمدةص-ضارةأن،نبهاجماإلىيلاحظولكن،وجاهةمنالاعزاءاتهذهتخلوولا

الد-لةالتقاءنقطةمنابانوبيدالحراقمدنةربوأن،نفسهاالداتافىتنشأولمالدلتا!افهَعل

الحضارةعصورسبقتفيازاهسةحضاراتزياميمنعلماقديلةاالمناغشاطقومنوا)فرات

صالعلاها!الِكنالقطر،ولمفىاكمح!ءماتمواطنقيةعنممعزلتكنلممدةص،وأن)74(السوصيئ

يعيثونوظلوالكوليتىال!صالمصرفىاطضارةكبعنتأخرواإخهمقيالبحيثالخولمنكبيرة

صلوانأهلبعضوعلعاجهمالمساكن.ينالموقدةندةءراقتصاوأن،العصرالنيوليتىعل-فحارةخلاد

النهائي!!ورخمهافىفيهاستقرتقدالمصريةالدفنعاداتتكنلمبيدعصرفىعاثواأن!معلىيدل

إينالدفنعاداتورثواقدلِ!ونواأنالمحتهلمنبأنهذلكعليردانمجرتلباووبونودىوإنكان)

.)75((أسلافهمعنالمساكن

ال!ميدفىوالبدارىديرتاصالحضارقمعاصرتينوالفيوممدةص-سنارقشارفالكسندروجهل

الحالبطبيعة!لالمهمنأيسأنهواو،يملمجهعاما-إريخا.مق0004عاموفير،مممايبتينةرأو

.)76(القديمالتاريخ"اقضاإلىلنسبةبااطضارىآمميمواالزمنىالترديدهذاممثلالأضذ

صلوانحضارةفى-2

قديموادوهو،.4مصأوحوفوادىوخهايةالحاليةطوان.ين4النيولبصلوانمنطة"اقدت

،الس!نمنلجوئثنالمنطقةهذهواتسعت.يلطوزمنءن%فثجإلاإلىلسيولبايجرىكان

العهرىمنطقةفىالشرقإلىشلتجموعة.والمةابركنالمسأبناءفىكاداضهاءكهاجيوعةركلكانت

منصالأولىالةريةأطلالعنوكشف.ءضهاقريأالغربإلىس!ضتوأخرى،طاليةا

Bovier- Lapierreالثانيدالةريةأطلالعنك!ففثم،العمرىأمينومساعدهDebono+

.IADYو4391بل!تةطعةمواسمق

ط!+!ةد!هـ!op.Cit.,.325(لا

هـخاصةمناثةثيكنتبفقفلاديم!الأخ!ةا،ستازالقرينةبهدهاستثهد0)74(

..-باوعبرفىراىعن07ماثىوراجع75(لم

6()VIم!ولn Kulturb eziehungen", inؤ!!ءch!bab ylonكطdgypt+لمهه!لمع!zur Frage der!ول3!!!ه!!،،ةلأءص!وله

0491,.itdes sogenannten net8ettd Datums", in Bist. Zeit،،359198),أكهء;.f "DieBedeutungslog)ط!

Die,03;,4191؟8."!-- Fruhkulturen Agyptens and Mesopotamieno
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دو)6يماانتعهدواالمنطةةمناا"مرقيةالنأ-يةأهلأنعلىالأولىال!صشف!ل!إتودلت

لِامستوب*لموهأنطاعواوالت،الوادىصطحمسئوىءنؤإلاشتفعءاورة،ضبةمنصان!عهـاخهملأ

وجدم!مخ!وعلىبإغمإ-تركاال!اونمننوعو"ود:وهما،ينبأصص"مذ!دمما،وذكىءا)ش!ى

امبولامنبمأمنكواخمأتم!بحعلىأنحره!م،ثممدةصأول-يران!مبينالا-خماىالتنظيممنتوع

منأهلب!م!علونمنكانوااعتدا-اتمن.؟أمنويةالسنومواس!اخلالالوادىفىتجرىكانتالتى

.(VV)الباديةأهلأوالأخرىالقرى

عليهادكلمه،1إْو،ظاهىةكواخأوأكن.ساعلمنالهضبةنبلجااهذاعلىيعزبوفييهومساءدهلم

منهاموقدصيصوسط،خاء4مواقدالمواقدوكانت.اليوممطالاستعمالأدواتيابقاوالمواقدحفر

الةضارأوافىيابةامناَصيرعلىالسكن4منطةوداخلالمواةدحولوعثرا.بجوارهيقوماومس!ا

أدوات.نذلكإلىومائدالةلاوودخالعظصيةوالإبرابدولوالايفالمجدولوالقشط!يرواوالمراص

.المعتادةىاليرإلايتممال

مفحهاوجدقدفهو،،جشتنالمجريةوالمطارقيااشظاواالأفهارءقوجمدهماءلىبوفجبورتب

تةمةصمساصةفوفلَثرهاأوو!ركنمنطة"المساد)ضلأقلهاووء!،غفلالاينالبعفهاوعمحنوعا

كنالمساداخلتجرىكانتابريهْالأدواتصناعةأنذلكمنفاستنتج،كنالمساصنطقةخارج

تهبعضأدواي!كلانقيطيعصرجلكانخرآممعنىو،)78(أخرىناأحياخارجهاوتجرى،ناأحيا

يصنعوضهامحترفينصناعءنالمبادلةطر-قعنعلجهايحصلأنيستطيعكان،كاكوخهداضلينفسه

..مناسب!رفىالقريةصدودر!ظ

،ووءلمواكنهممنطقةمساخارجو*اتخيرمم!شقلةنةجباءلاضرقيةاالناجةلأهلوزءلجهبوفييهوعثر

أجماربضعةمةابرهممنمقبرةصفوقوو!موا،الشىءبعضممهـدينقينبطرتمقابرهموبين.يخها

يثبههابرماالمقامواض!حتحديدفىالمتواضعةيقةالطرلهذهظيروقد.ءكانهاوتحددعلجهاتداطصغيرة

راسفحعونوكانوا.)97(نف!االتاريحية)جمعضالعصورالفقيرةبرالمقاوفىالأمراتقبلعصورمافى

.الأحوالأغلبفىالغربناحيةوجهـ4يوجهونوالجنوبناصيئالمتوفى

Uneأ"( Nouvelle Station Nddithique", Compte rendu du Congr&e internationalde"!5-ء!!ح!حمممأ-!ه
272.2691(,G6ographie du Cairo2591 (t. IV

(VA)

(97)

273-272,.Ibid

2،818.S.XLVIII,,564 1p!5.مع،APIERRE, in Chr. 'dEg.,3291 .p;06,3691 .p.54 and see alsمملأ-BOVIER

Chr.'d.,6255491بمضمىوعينالمعادىفى1 Eg. ,0591 233,.f Ann. Sقف!بينالئرقيهَالمحراءوفى

Ann..S,5191.والقص! f95
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هذهفىورتجواأسش!عةمسأصةفوقهوء،دواإدافنامنطقةمنقرياتفعاعصاله!رىأهلوتخير

يظنأجماوخصصوها،الدواشهيئةعلىأخرى،أجمارا،الصغيرةكوامالأهيئةعلأبماراإسإصةا

.8(الموق)ْشوشعاالدفيشعاشلاقامةبوفِه

F.وعثر Debonoكنمسايفبهانالمم!طصدنمن:عينثارآعلىالقريةءنالغربيةالناحيةفى

.بأوتادجوانبوتدعمإيضاوىامجذهيئهَومخر-فيفستديرةحفرشبهفىيبنىنوع،عسمدة

كا،تسوتحديدهاعليويىاعدالحفرجوانبية!ثىكانحصيرااِبقاالأولالنوعكنمسافىوتخلفت

طنبافىب!اأ!احفرحا،.ررةعصميرمطابهذ.يرمطاووجد.81()منهالحصىلواالرماتسربدونصيولو

أغلبجرىو.نف!ا)82(كنالمسأمنطقةداضل،أخحرىئاأحياواطمححباءالرمالوفىنااحياالصخر

يخهاوة،ناأحيا3نالمساداضلفدفنرهم،موتاهمدفنفىصطةأهلءدةعلالةربيماالمنطقةأهل

8،)ةضارتمنطة"الىكنموتاهمفدفنواالشرقيةالمنطقةأهلعادةمنهميقفرتجعا.ليما،)83(أصحرىناأحيا

عل.الآنحتىيتفقلمبدا!تينلحضارتينالنيولىتيةصيحلتهافىإذتطوانمنطقةاتسحت

ء،دتوقيتعلىكألكيىفقولم،للأ!خرىإءا-ا!امعأصرةمدىعلىولا،ازدمهماتعيين

المطقةاعتبارإلىالاَن-ىالظنواتجه،انيوليتيةاإصريةاالقرىبقيهةإلىبالن!"الحضارتين

،أن،العمرىحضارةأو(1)طواقحضارةباممعادةإلي!ايرعضو!رزا،الأسهقهـىالشرقية

.)ب(صاوانحضارةأسمإعادةاي!اإيرصيولذلكلهأحقةلاكانتبيةالغرالمنطقة

موتاهم،أ-ديدفىبسيطةقمح!رةعصاعلىءشأنههوصلوان(أهلإلم!ماينسبأطرفأنعلى

..ءإحبهامم!نةي!قمماj759Lغيرهاو.كأإن-إفكانت،وأض!الحماراتمنيفاكانتوبتملأضها

بقيةعفالزءنفىتأ!حرتيناوهـااعتبإلىكألكالظنفاتجهم!طالحضارتينتوقصتأما

لا-بىاأكروإنكانضط،ماأودقيوالفيوممد-صوهى،الاَنحىىعنهاافكشفاالنيوليتيةالةكأى

فاعتبرهما،الثكتملصيزاللا%ديدامذههاذهب:بودىلكن.سواهاممأصمدةبحضارة

المرصلهَفىال!ميديةالأولمطنهادةل!ءمرمرتين2ءما15وجملرعهـاالفحوإ:يةالمرطةعنمتأحْرتين

ا)بدارىوأهلن!ادةأهلإ"إاهدىكااك*إساسخخدامإلم!أهلهماي!.دلموإن،المجريةالنحاسية

.رأ؟!أبررإطلاقاكازيةأداة-ةدنملمولكنه،(بعدهاوما113صرا-خ))85(قبا،م!ن

ا!اريةالأدانىبقا!ايخهازادتصف!ةمنطفةوجودجانبهالىلاح!ولكنه،الظنطبهدابوفييهيتصكلا)08(

!جهيزهـامكانا!نتام،للقريةعاصامطبخا-لانت131عماوتساءل،الطبخوعملياتالوقودومخلفات

(op.cit.,)274ا،فاحىونحرالقرابين
,1(II,;2 Chr. 'dEg.,4691 Fig..01,9 (Al563ا8.اسم,,Ann..S XLVIII

)82(333.5591,,Chr.'d Eg. op. cit., Fig.;6 Bull. Inst. 'dEgypt

)83(1،18،3-2;11,5(65-564,;03.,Chronique, op. cit.,,51 Fig.-6;7 Ann. .S op. cit؟..Ibid

(Debono,!+!4 Bull. de 'I Inet. Agypte, op. cit.,,324 .338 (At4/ة.بم

)5(933.,.Ibid
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الفبوم3-فى

اليلعنبعدهاعنوعؤضتهاحباخها"ايمر!ولكن،الحوافمناطقمنمنطقةالفيومتشغل

منعدةصنوفاتستهوىالأحماكذَيرةالمأءعذبةكانتالتىالكبرىبحيرتها،يمةالقدعصووهائ

وتمرف،الأحوالأغلبفىفيهات!بمائي!بفروعبالنيلوتض!حل،(ال!لمةومنها)الحيوا؟ات

فيهاالطب!عيةالنباتاتنجوحم!تالتىمدرجاضهاخم!وبةعنفضلاوذلك،)86(أقلوافىإليهماءهـا

للزراعة.وءلاحيتها

متفرة"بقاعفىتخمر،القديمةالفيوممنءكيرةمنطقةفىالاَنحتىالأفىىالكشفوجرى

مستوىاختلاف:وهمالاعنبارينولقاؤيها.العملوتوزع،أوشيمو3وموديمةا!اغةاقمرمن

ماؤهاوانخفضالب!يرةمساصةازممشتتذعليها3ثارهمالتاريخنجراهلقىكالىالمدرجات

قئبرقتمدرءاتوهى،...رواسبهمنايةمتتامدرجاتشاطئيهحولوشكت!ريجياانخفا!ا

.المأءسطحعنمنهامدرجكامستوىلارتفاعتجعااءطلاجا

كومإلىصرعئأكواموهى،فيإإرانجرأهلنحلفاتفيهاقىا!تالتىكوامالأاخلاتثم

.إغ...(+)،3وم(!)كوم،(ول)مثلكوم،اءطرحىق!!ابرعئصنها

شأنذلكفىشأن!امتعاقبتيز!حمواءتكنحضارتيناطديثالمجرىالهعرفىالفيوم4منطةوضهدت

يرةالب!ءاءسشوىارتفاع%التىالمرحلةعاه!رمتسعمدوجفوقا!اهاء!شحضارة.علوان!نطقة

وجرى،ا-الىماصها.مص-وىفوقفدما018فصأوإحرايىطحس!وىفوقأءحاوءشرةفيهأ

.)87(أالفيومحضارةةاسمرغم-!اتسبةعلىالاءطلاح

ارتفاع%صاتينصءأصرامتسهينمدرجينفوقأ!لهاوعاشالأولىأعقبتأخرىوحضارة

قدماا06نحوأوالب!ريىط!مستوىأفوقالتوالىعلىومزبنأمتاربعةأرزي!ءاالبحيرةماءصستوى

.بالةموم-ضارةباممرغمحىضهاتسميةعلىالاءصللاحوجرى،لحالىاكلاخامستوىفوق

:"6أالفيوم"حضارة

علفيهايعثرولم،المقابرءكطقةدونوحدهاالسكنكلنطقةءنالحضارةهذهعدرجفىكشف

يرعددبموعل،البيوتصويىطكانتا)ىالمواؤد!:اغءلىؤجم!اءثرواْكلأ،ظا!رةكنمم!اأطلال

البح!احولمتحجرةونبثاتفيلةعظامووابععن:واذماماكلهاالبح!ةمستوياتممن54صراجع)86(

E.3!أ8.ى.6 .W GARDNER, The Desert Fayuum, London ,3491 p. 14134! 0 l&3!!5!+*ه-G.Caton

)87(892.692,03.,op.3ول!هـtic!4ح!ح!!ةصا,!..mid.,pl!7،1ار9الىللبح!ةالحالىالمشرىوهب

3SAN!ه،4&ط!!!هـop.cit...73.2(9162مامصتي)الأقداممن

ا.لمم
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وأدواتالمتواض!ةالزينةوأدواتالحبوباصوصيهْالفخارالأواقمثلاليوىالاستعمالأدواتمن

13طوانمنطقةفىالسكنمنطقةشأنقذلكشأخها،وال!يدالزراعة

تلوينفىالحراء7المغرةكلسحوقوايتخدموا،الفضارصناعةفىعصرهمأهلالفيومأهلشارفي

!ءص!4،ةص!تزوائم.*ثةذاتوأخرى1،إ4الحانيةلطاالم!ت!بهؤتاعدذاتاواق.مواوص،نيمأوا

أواقمنوشؤعاجودةأقلالفاخرةأوانيهمظلت،ولكنالةاربهيئةعل(؟وأحواضا)وصافا

.)ول(عاصرضهماىاالأخرىاطفاراتأهل

الزراعيةعاداغمفىلو-ظول!ن،أ)ضامعاصرجهمشأنذلكفىشأضهم،الزراعةومارسوا

،الحقولمنمهاموا!فىيخهاوتذرالحبوبضربعلىواعتادوا،إ-تقلةاالأجرالقيىشخدموالمأنهم

غلا!معن.كلطاميروخرجوا،()98القمديرةالعمىءلهيئةخثلجيةءضاربلهااستخدمواأن!مبتملو

ينسا-فىورتبهوها،خمهمعمساعنبعيدةالشىءبعخىءاليةبوةرفوقوحفروهاالمساكنمنطقة

قمارهاتفاوتمسخديرة!4علزيهاورةمحهاصوحفروا.9()ْالأخرىمسحَوىعنإحدا!اشتفع

بأغمثيةنبهاوجواقاصاكسوا.قدامأوالثلاثةالقدمبينصقهاوتفاوت،قدامأبعةروالأالقدمبين

منكللاطالأحوالأغلبفىجهايلصقوضهاكانوا،الأثلوأعوادوالحصيروالقشا!لوصمن

أخرىتاتنبابذورونالظبذوروميروالثالقمحدرةمن؟1يابب!اممااميرهمواحتفظت.19()الطين

علىالفيوممطاميرحولالجدلون!ب.m)الاَنحتىمقبولةبحالةالآخربع!!ابقىوبعفهاتفحم

وها:ينراعبا

01(XX,.48ممم+،M(12;*31،1-3;,CATON& GARDNER,055 Cit., pl. XV

9(Ibid., .1p XXIX, .p .46-45 (A

)09(

()"

Ay I

وثضن،للفلالاغلبياخمصحفرة183نحووتفمنا،أمتارتسعةبخحوا،خرعنالمتوي!أحدارتفع

الحجرية.والأدواتوالقواقعوالنسبجالخبوقطعالفخارأوانىمثل*خرىالخزيىأصنافاقلها

2(.,Ibid..p 14f. pl.XXV)

7,6,3.,V,;6-3 XXXVIا"*!ر.،.Ibidحفرةالمطامررباحدىوألحقت،كيرةسلالالحفربعضفىووجدت

Ibid.,.p,.)5,2جرةفيهاوضعتاخرىةصض ,44,46 pl. XXVI)بقطععطامدهمبعضيفطونوكانوا

يضبنئابهةمطاميدفىغلالهميخزنونالجزانرقىىأهلبعضزاقولا.المضفورالقىمنم!ديرة

,.op.cit,)83.بالطىمنهطالعلويةالطبقةوبليسونالقىعنطبقتينبينفيهاالحبوب Iولته*!حمهلا،.cf)

14-1..CATON& GARDNER, op. Cit., pl. XXXIاليومئع!بقاباودلت

يمتقمماوذلك،ا،ليوىالئعيرعنفمنوب!المحلىأنريقاثماللنع!نوعمنبهانأنهملى

"acksonواضاف.أرغهمفىالزراعيةحالتهالىالبريةحالتهعنؤحولوههجوهاتفريينأنْ

حلويلةمرحلةقطعتالقديمةزراعتهأنبعنىمماوذلك،الحالىالممرىالئع!عنبختلفلاالفيوملئعيرأن

الىابريةخصانصهمنالمرحلةملى.قتحولوأنه،الفيومفىخلالهبقاياهوجدتاللىىالمهدلمبقت

داعيايجدواولمبمطالبمتفىانريخيةالحصورأملرأهاالنضبممنمرحلةفيهاوبلغالزراعيةخحائعه

TheDesert..لنغي!هممها Fayum, .pf4611!!صsee his

4http://www.al-maktabeh.com.أ.



.الس!قهنطق!ءنقيممح!اا!تقلتوأخها،قيينمتقارمنطؤلينفىالبعضبعضهاءتجعتاخها

أحيانا3نالمسابينعليهاوعثرمتفرقةفرديةعليهاعثرالىأوحلوانصمدةمطاميرخلافءلىوذلك

،أخرىناأحيانفه!االمساكنرداخل

ومطاميرالفيوممطامير،الحضارتينمطاءيربينالاختلافأسبابيةصرأننكرء،هرءانوحاول

!!نالزراعيةالمل!"شيوععلىيدلمالفيرفىبهكامعا-حماعهـاأنرأيهءنف!ن،أوءلوانصمدة

الزراعية!رَقيأصابهأكلنفردكأاستقلالعلىأوحلوانمدةصفىتفرقهايدلحينفى،أصرواب!ا

.وءاصيلى!4الزرايت!اكلليماأصرم!امنأسرةكأاشقلالعلىيدلأصعكلعنىأو،)39(ومحاصلمم!

ا،شاعسرقىأنْتخيليبدوز؟ال!مبن2،غلوءنالفيومإلىالمسبةبايونكررأىيخلوولا

.)49(اداصيلوتأءيمالمل!4بمفيوعالرء!حمدإلىالبعيدالع!رذلكفىوالتعاون

نء.نمطاميرهمالاتجعادإلىاءطرواالفيومأهلأنفيهرأتآخربرأىطومسونوْشجتيمتون

وهو،)؟9(الب!يرةمنثواطىءوقربهاأرضهامستوىوانخفاضبتهارطوءنعليهاخوفاالىحن1منطقة

مطاميرهمجمعتعمدواال!ومأهلأنإليهتضرافأنيم!ن،ويونكررأىمنو!ليةمنطقجةاغرأَرأى

حراسخها.عاي!ملتهحم!لبينمتقارنينم!فى

أقلوأف!ا،نىبيابسيطةأ!الوحظالفيوممطاميدءنالجدلهذامنصالرءمعلىأنهوالغريب

.كبيرادااقيالزراعةعليعئمدو)لم%ءمحابهاأنيعنىممأوذلدُ،صمدةمطاميرمنعدداوأؤلسعة

،)69(يةالبرابوا؟اتمنشواطئهاالىيردكانوماالبحيرةأمماكعلزحماءاإلىاعتمدواإْممأو

البقاياقلةحياخ!مفىاهميتهاعلقلةدلت،-ثورءجمهاالحيواناتبيةبزكثيراجهتموالمأض!ميدواو

والمأشةالبريةاطيواناتكزةبهاال!!يرالاهتمامعنصرفهمأنهيحتملو،لِتهمقرفىع!االمتخلفة

.يرةالب!شواطىءعندعلجهاخطراتعثمكلكانتالتى

فىعليهالأصكانماخلافعلىمساكنهممنطقةفىالاَنحتىأالفيومأهلمقابرعلىيعزولم

أغلبشأنفجهاشأضهمو؟نءتلفةدَنتالدفنفىعاداضهملأنذلكفىلكان،بوطوانصرمدة

جافةمنطقةفىمداؤخهمفصلعلأجبرضهمالتىهىساكنهممنطقةرطوبهْأنأم؟أعلوانأهل

؟)79(مطاميرهمشأنه9ضهاشمأ

(39)

)419

)519

)79(

.Merimde..3391 5 f

!.4.185,,.seealso, VANDIER, op. Cit

19,,.CATON& GABDNM, op. Cit

19...Ibid

(69)98.,.Ibid

،!هـ
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منقليلاأقدمواعتبرخها،م.قالخامسالألفبأوائلاالفيومحضارةطومسونكيتونأرخت

،)89(4سليه"جيولو-أسسعلىامبطياسياتأرلماتأريخ!واعتبرحزينووافق!ا،عرمدةحضارة

وظارهاالمجريةأدواضهافى3يتون.ورأتوباومجردتل)99(وشارفمن!نمنصعارض!اول!ن

،الفخارءناعةفىصواء،منهارقياأقل،حضارت!اظلتوإن،صمدةبأهلاتصالهايرجما

العيون)تر-قييستخدمكانالذىالملا-يتمعرفةعدمفىأو،المغارفاستخداممعرفةعدمفىأو

(11ْ)يخةالىغراضلأمألنعايضوقمثرموالعظاقهالقواأاضديتبا-تهانامنزتمتااأنهالوو،(ا)َيتتهاوز

البحرنماطق3يتونتعتقدزيما،أهلهاتصالعل01مدرجفىوجدتالىالأءفىافكثرةودلت

استخداميستخدمماالأءررافهذهمن،وكان(مباشر؟غير)اتصالاا()2ْالمتوسطوالبحرالأحمر

بينبطقىأنصاولتأخرى3راءوظهرت.الزينهأغراضعنةضلا،والشصوصوالمغارفالملاعق

حضار-بينو؟فهايربطأنىيزفلندرزلحاول،عنهابعيدةحضاراتيينووأهلهاالفيوم-ضارة

فيهايترىاءتمد4مسرمحاولةو!،في!االأدواتبعضت!ا؟منر3هماأعاسعلىقديمةيةقوتاز

افوبةوأهلالفيومأهلبينبضقىأنبدورهاباومجودتلوصاولت.بهايعتدلاقليلةشواهدعل

حتىالآنهيعثرأن!لم،لاشاالأخرىهىمفتعلةمحاولتهامحاولةوكانت(1)3الحاميينمنجميعاباعتبارهم

)كأ(صاصثنأوحماميينإلىنسيتهايمكنالفيوملأهلصص!عل

.592(') f!.ء.؟op ci!!!مم!،

Merimde,3291.,ءنة!!*،8,)3291(3.63.مق...(حوالىال!االفيومحضارةنجئأرجع)19( f83!4دك!ه*لع.

أمدلقم!انمادشنارتأنم!حظةمع)A.ثا،!+حم!!F5ناhkulturen,.38شارفالكندرووافقه

.(حدأق!ىالىالقديمةالمحريةالتواريخ

)001(£0781،"2891,.,po cit., .p ,98 ,29-19 and in Ancient Egyptه+هـح*،

فخارهطصاعةفىالغوادقأهميةالىائادولكلنه،الحفادتينقالحجريةالأدواتثثابهعلىيونكرووافق

.(Westdelts,;27 Me!) de,9291)f018

واحدةفحيلةالىدنتيانممبنتىتجملهماالحضارتينبينوالتثابهالتمائلنواحىأنضارتورأى

(Altertumer,ره14)

ذلئهقبلقطعتأنهاعلىيدلالبىالمرمديةا،دواتدقىانراىولكنه،واحداسمكحتمنجنوسلكهما

.م.قالرابحا!لفبدايةالىأ!خ!ةالحفارةمدهارجعولهذا.الفيومحضارةعرحلةتبئقديمةمرحلة

(66هاشراجع)

(op.cit.,)692(1)اخرىناحيةمنوبالبدارىناحيةعنبمرمدةالفيومملةحزينواكد

يحفظوناو،الدقيغةوالحجريةالعظميةالابرفيهايحفظونكانواأنهميحتملمجوفةعظامادواتهمبينووجدت)101(

*حمر.اللونمحوقفيها

وا،صفاتوالنمائمالفلباروخرزالعظيةالأدواتعن

f32,,04,78,85,.88!لأ* pls. VII,,3 XII, XXXI!0+حpp؟.،op ci!ر+هك*!

(Ibid..34 .88-76 1(. Y

)301(94..L,op. citة!+!BAUMG

هناكزنجبةجمجمةعلىممادفةالفورعلىرأيهافىاعتمدتأنهاويبدو-

212(3891,,LondonIllustrated News,5February)
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تحون،إرختهامتدهور!إخرىصناعةمناعتهاوأعقبتيلاْطوأمداالميىمفى6"واحضا-رةُاتهرت

ناأسلةحضارةوهـدا،حضارةًب"6اممعايهاوأطلقت،م.ق043.-0045بين.مماطومسون

وعادوا،التوالىعلىالحالىالسهلسطحعنينومترأتاربعةأرفيويرتةمانمدر-!نعاشواعليأنأ!اجها

حضارغمتدهورتفسيرسبيلفىطومسون!يتونوافترضتا()4ْالؤكأبةصطةإلىمالأصبأدواضهم

سال!راءفىميشونينالونلاكا؟واالذين4القفمىاطضارةأ!ابمنايهمإجدي!ة!رةوءول

رأي!افىا!جرةهذهووءلمت،الأعلالقديما-لمجرىالدهرمنذعرفوهاالتىالقزمِةأدواغمعلىيقياأفر

()1ْ5وأدواضهاعقليت"عاجهموفر!ت!مءلىأصاهاهـصاوغلبتالفيومومنطقةرجةاظاصةالوامنطقةإلى

شبهالأش!الفيابومنها،4والفيوب4الةفصالضاكأينبينفوارقوجودلاحظحزينول!ن

شبها4القزبالفيومأدواتفىورأى،القفم!عةدونالفيو!4المضاعةمنالقز!4والمحتاتالهندسية

اصاخوب،فىوونان،بىالغرالمثمالفىبوةوأدوا!،ال!ثرقىالشمالفىالةْ!4ووادىعلوانيأدوات

ارجةاناإلىالدييةراءالص!جنوبمنوفدواالجديدةالقزهيةالصناعاتأ!ابأنلذلكوافترض

-تنذاك!رت!مامتدتمماورةي!اولالترا!تطاعواالتىالفحعيفةالمواطنمنءيرهاوالىالفيومالىثم

()1ْ6.علينفلم!حتى

تاساديرفى-4

تكفل-!ارةوهى،اكيوليتهطنهصفىالصعيدلحفحاراتواقيامموذصاالتاة4ْالحضارةتتبر

ونزلةتاساديرقرىت!ملمنطقةفى،!برهوساىبرنؤن.جيينالأفىمنص3ثار!اءنلكشفبا

بلمقافىالزراعيةالأرض4و-ازراءالص!4رحاعلىتقعشجماورةصخيرةقىهـىوكادا،ظوالدواالمستجدة

وأكوامبرالمقاياتمحتوءلىر!اآثاعنإ-ثادواعف،*يرةءيمهَقدأوديةأرضماJوت،أسيوط

4التابالمقبرةودلتا"7ْ>المقابر"تفحمتمانفساليوىالاستعمالأدواتمن-!حمنتمتفرقهَزلميلة

حفرةءنعبارةأحوالهاأغلبفىنتف!،الموتبعدوماالموتفىأ،إلماعقائدمنجوانبعدةعل

يضالعرقطرهايلغو،إقيإحلأكزأوالمترنحو!ق!ايإخ4ملفؤأركانذاتالشكليةغحاوبص"صخيرة

.4()1.GARDNER,Op. Cit. f58&5+"3كم

-نالرغمعلىنحاسميةأدواتاو(أالصدفةبمحض)فخاريةأوانعلىالانحتىمخلفاتهمبينيمئرولم

الصميدفىحينداكالنحاسممرفةبدايةاحتمال

235;232,,of.HUZAYYrN, op. cit.,;892 Some New Lgiht

50(1،09.55,.ER,op. CitكأCATON & GARD

(.6UZAYYIN, op. cit.,;34.223 The Place of Egypt,.f692بم]I(

)701(BRVNTON!ث.;.DeirTasa". Ann. .S XXX,f147كاFou، lles du Serv، ce desAntiquites"5!ح!،هه.S

5 Culture, London,;3791 Some Tasian pottery in the Cairo Museum,+هه(!niMostagedda and the

.Ann.S.ولأ،ء!*49بم
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صدارهافىغا!ةنجوةأودخلةبوجودأحوالهامنع+يرفى:اتازت.بقاحلمترورجمزمناكثر

جان!عليؤيهااكوفىيوسررونأ!ابهاوكان.ْا(A)كبيرةأوصغيرةآنيهفيهاأ!ابهاتضعيىالغر

اضتادمامخوعلالغربنا-"4وجم4قيوالجنوبإلىرأسهقي"بث،الانثناءهيئةعلالأيسر1

.و-لموانمدةبرعرمقافىالمئوفىوةحفخلاءلىول!ن،(ا)9ْيكةالقدعصورهمأءلمبفىيينالمصر4بف

برنتونهرقيامقبرة،ء-وياخهاءلالتعقجبيمكنا)قاافوذجيةاتابةاالمقابربينومن

ْ)08برقم YEكومةعلرأساأهلعاووضع،اوءيمطفلهـاتحتضنسيدةفيهادفنتمقبرةوهى،ا(ا

وجاورت.(كبيرصدإلىوالحصيرالقشفلملوةد)بحصيرجسدهاولفواالوسادةت!بهالقشمن

وظهرت،أ-ضرمسروقآثاروج!يهاصدأعلىظ!تلباسزالأمنمستطيلة!غيرةلوصةالمرأةرأس

تستخدمها!احبخ!اكانت،لمسباراكمنصغيرةحصاةمعهـ!ووضعتأحمر،مسحوق3ثارالاَخر؟علىوجهـ،1

.،صغيرةعاجيةوملعةة،المنشورهيهئةعللباسترالأمن3بيرةوخرزة،والأخفرحمرالأاللونين!نفى

ومجوعةالهطتمنماهقةطفلهـاجسدعلىوءموابإفما،ركبتهاقربأهل!اوضععاالفخارمنيخةو3

عصاالحفرةملا!الذىالرديموسطووجدت.يلطوخيطفى!ىلمكوها(ودعة18عددها)الودعمن

.العاجمنصغيرةمدببة

ضاصهَوطفاكااسيدةامقرةمحت!وتاتوعلي،بقةالساالتاسيةالدفنعاداتعل!لىفيماونعقب

:داخموعاأهلهاةحيايصور.مما

مقم!ودأوضعاكانأنهب!اأصاةترضرقديمرأى:ثلاثة3راءظهرتنثناءالاهيئةعلىلمتوفىاتوسيد!

منهاالمتوفىيخ!رجأمبطنثبهالمقبرةأنأصاس)ءلى.أمهبطنفىالجنينوضعبههـنالممرقلدلذاته

العمرذلكلأهلاهـتراضحهايم!مبراقية4منفاسة!ؤلموولاغلوكهيرمنلايخلورأىوهو.نيدآالثاتهحياإلى

.الافيةالحضاراتأصابالتاريخيةال!!اورلأهلافزاض!4فىإطلاقابأسمنيكنلموإن،البعيد

النائمو!حي!بهالا!ناءو!حفىجانص"علالمتوفىو!حانفيوراىبرنتون.ج.به3خرقالوراى

تث!بهالمتوفىرأستحتوسادةبوضعالتشابههذاأكدواتينالممر،واننومهفىيستغرقحينالعادى

نامعهن!تللثاثارأياهناكأنغير.مقبولرأى،وهو)111(نومهمفىالأحياءبشتخدمهاالتىالوسادة

BR،هة!هطهـ.،،8.16() NTON, Mo25منمقبرة2؟فىالأوانىووجدت

مطروقتكانتالرقية!محراءهمأنمنتأتى،الضربناحيهموتاهملوجوهالممريينتوجيهأنثدنىيحتقد)901(

الئسىتفربالتىالمربيةالصحراءعنالسكىعمىوذلك،الأحمرالبحرعدتنتهىانهايحرفوندكانوا

5لها(حدودلاالتىا،بدية.خأنذلكفىشأنها)لهاحدودايعرنوالموالتىناحيتها

16.AncientEgyptian Reli ! on, p7.!ط!ئ*!"

01(;46 ! ,I .91-16 .25,IIXX (I5.ح!.ها,،.BRUNTON, op. ci

1.4"لأ260.8)111(
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التىكانواالحفرةمساحمة)فحيقلموتاهمْلقجةالانثناءو!حاصارإلىا!طرواالتاريخنجرأهلأكلب

هذاعلىدوااعتاثم،نفسهالصخرفىأووالرملاط!باءطبقماتفىالمتواءمةبأفىواغمحفرهايستطيعون

ار!هأنبعدحتىعنهل!ضلءلحهَضرورةيروا،ولمدياطتدليدياوءماواعتبروهالأجالرور3الوضع

أهلهافىتأجماتإذاالمحأداتأنتقديرمعوذلك.مفحةمقابربهايحفرواأنواستطاعواأدواتهم

والتعليل.اقفسيروال!طسالمنطقتحكيمضرورةعنالأحوالأغلبفىأغنتهم

سبقممايكنلمإن،التاسيةاطضارةع!دمنذالثابتةالتقليديةمنالعاداتالجسدتكفينأ!بح

بالحمديري!غنيكنلمالمتوفىأنكل!لمنى،أطهوؤاءالمتوفىبزاءيرتطوأ!بحعهـوبمنعهدها

!ضانأو،وحصيركتانأو،وحصيربجلديمفنقدإْ،!و،الممَبرةهذهصاحبةاَغنتكاوصده

،الاْحموالأغلبفىمعهوأدواتهالمتوفىيحتوىاط!يرأوالجلدكانو،...وحصيروجلد

أطراف!اطويت-لودثمانيةأوسبعة-ثتهاعلمتوصءواعلالمنصيزةمقابرهإصدىفىبرضونوغر

ليتهاو3ْوجلودهاالعجوزغطيتثمصهيرةنية3معهاووءمت،صبهاوتحتئهاوقدرأسهاعند

.كبير)112(بفراءكمبش

أدنعلىصايدل،التاسيةالمقابرفىوالك!انوالجلودالحصيروجودأنفىشكءنوليس

جداروكساءالمسكنأرضيهَلفرشاط!يرفيستخدمون،الدنيماأهل!احياةفىتسنخدمنتكاثهاثلا

ويمكن.للدنهةَكدثارالجلودويشخدمون،الملابسفىال!نويىشخدمون،ءدرانهمن)!راَأو

كانوةجمها،ليتالواإلىالتطوربدايةيتبرانيمكنماعلىتاسيةمقابرإضعفىعثرأنههنا-صافأن

.)113(حم!يرطجها-والأغصانالبوصستم!خطيلةسلةي!بهفماناأحيافيهارِوسدالطفل

منذاللوصةذه5أءب!توقدةال!فيوحصاغااهـظيلةالصكيرةلو-خمهاالمقبرةصاحبةجاورت

وكانت.الم!لايةباصماءطلاحايمغنتسميتهاو،لمرأةالزيخةوريةالفرالأدواتمنالنيوليةيئالمرحلة

الدهنجصعنفىوحصاصهاهىوتستخدم،والألباستر)114(ابايرىالجىرمنسيةاكالحضارةفىت!خ

،??(oالرمد)اضوأمصالشمسبوهجتأفىهاوتقليلالعيونإتزجيج،الأخفرالكحلاى،الأخفر

الرجاليستعملهاوللزيهيستمماك"النساءكانتحمراءمادةو!ى،أ-غحاالحراءالمغرةلصحنوتعمتضدم

.opا8.0*112() cit., Tomb. ,464 p!!!5!13ءك(Ibid.، pl. VI, ,5 .S (I

(lit)*هـثأ..plو.Ibidالشتمننهاواحدةوصنمت

2-امىونقوشهاأشكالهاتطور،الملايات،شكرىانورمحمدراجع

للجنسينهئانماكانالمحلالتخدامانيمنىفدمماوذلك،ونساءرجالمقابرفىالصلاياتووجدت)115(

Theدهgpt..ه;16،"ه+!!!op.cit.,,3,0:6!ه Making4737ز,,toricEgyptء!9!!!نلأ!م.!

21,,.op.cit!ط!ث!ةم!!هـ
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صحفيرةملعقةو!ى،العاجيةملعقتهادارهامتاعمنالسيدةوجاور.)116(الفخارأواقفيتلوفى

أهلهاأذواقارتقاءعنبساطتهامنالرغمعلىودلت،بلمةطوليةبحزوزمقبه!اطرفصللطيفة

ادواتمنحينذاكتثبر!اللاكانتالتىالملاعقوءضها،افينةالمصفوعاتاقتناءإلىوميل!م

.ةوالزثالرف

غلفتو،ة*دة.نجزءايبدوةيماكانتالتى،ال!يرةيةالمنشورزخهاخريةتهازمنإةلمتوص!)خ

لتريئلهأعدضهاأمهأنيحتملالتىالقواخقلادةثم،الإسورةت!بها)قاالعاجةصلقتهولدهاينةزمن

طفايا.جسدءلىأهلوامهاوءثم،صيدها-ولب!النتةلمدلنفسحهاأعدضهاأوب!اوسطه

وولدها،بقةالبساالمقبرةبلءاحبةالشبيهةالحلمنبهبأسلاعدداالاسيةالمقابربقيةوتضمنت

والسيداتالرجمالبهأينيتزوكان،الصغيرةالمجروحص-اتوالقواخوالعاجالعظممنأ!اب!اءنع!ا

بالريشأولادهنرؤسيينقئعلىالتاسياتالأمهاتبعض.واعتادتاء)117(الهرعلوإلأطفال

التاريخيةالعصورأوائلمنذالمقابرمنمضاهرهااختفتحتىلب!تماالعادةهذهلكن،القصير

تقدير.اقلعل

برالمقامتاعياتمرورةمنوأمثالهانيهَالآهذهبحتأصوقد،الفخارنيد3المرأةقاعمنيتبقىو

الحمحيرتحتول5موضهاي!أو،المةبرةءاحبةرلَبتىعندموهاوصكا4ركبذعندالمتوفىأهليضمها

نبيةاصلاالفبموةداخل!موخهاأو،!لودبسبعةءط!يتاضهاذكرناالتىالحجوزللإدةخوهاوكا

التايىية.برالمقالأغلببىالغرلجدارافىوجدتماص،ث؟!اأ!اذ!ناالتى

اطلىعنفض*،موتاهمحالاْواقوصخمنالتاشينغرضتحديدإلىسبيلمنليسأنهوالزاغ

شضحولم!يانضوجاالدينعقائد4وتنضجلمعصرفى،إ)يهاوماالصيدوأدواتاكأيةوأدوات

:!ى،الغرضهذالتفسيرالمقبولةالثلاثةوالاحمالات،كافياوءوحافيه

دون،متاعممبعضأومتاعهيعضأجلهمن4محوالعضإلىيدعوهمكانلاالمتوفىأهلإعزازأن

الطفل-حةزودوامانحوعلوذلك.آخراَيدأالمشفىالمتاعجهذاانضفاعهءسورةذلكعليرتجواأن

وءحواكلانحووءل.وفاتهةمدب!ايذفعأنيستطيعولن،حياتهفىكايلبهلمالمجمكبيرةبحلالرضيع

أوافىأنملاحظةمعوذلك)118(نسائ!مإمضمقابرفىالمترليةاطياةمطالبتضمدىجمريةأطحة

)111(901.57;03,,.PETRrE.Preh. Egypt,;37 BRUNTON, op. cit

2ص-الأولى.ممرمصورفىالرينةوادواتالحلى،ثكرىأنورمحمد:راجعا.!)17

(Aا)9)41الماجمننوعاكب!ةفأسنموذجالممرةمنصيدةمقبرةفىووجدا,t,El Amrahيمأهـ!حمهول(+قهـول
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يستندمودةكانواأضآأو.المتاعءنوفمنبهيعتدمماالبعيدالعمرذلكفىشاللاالفناركانت

ما.منهاابىوردأن،الاْوليةالدهنشعافىمنثعيرةفىموتامءوةمهـاعلياعتادواالتىالآنية

يلوكاهئهمانبعددفنهم!نفىماءمن!اينزواأو،لتط!يرهالمتوفى-سدءلمعيناأوصائلامط!را

أ!وىبكياةحينذاكيؤمنونبدأواأضهمأو.تبرهفىالمتوفىءيتراَوهاثم،عايهتعاويذهساحرمأو

عل!،؟ابهأرشمَمماأيهويشربكايأوعاءإلىفيهاوس!تاج،تضاسبهحياةفيهاالمتوفىيجا

منعليهامايلونهبفضل،يدوقئعندهشكوأنيطهمونوحبوبمأكولاتمنمعهأهلهيضعهماأو

.)911(وتعاويذدعوات

واتهرت،منهابدلاةمرورةا،توفىهعالأواقوءخأ!بحفقدأصمنيكنمههاأنهعلى

الفكرةباتساعقئداداغراضهاواسرت،اصاب!افىاءزدبادلاتجعاشدادوانواعافىالأواأعداد

عصر.الىع!رمن،الموتبعدماعالمعن

صراحم!منعددكبيرعلءلفاتهمبينوءثر،عصرمأهلجهاأضذكابالزراعةتاساديرأهلأخذ

المجرمنالكبيرةفؤوصهمرؤوسبعضوصنعوا.نفماالحبوبمنية3علكركاالحبوب

.الأنحرىلبةالصالأجمارمنصناعتهامنالمعتادضلافعلى،لموهاوصحة12()ْابليرى

ةمضسطوخفزخرفوا،زضارتفىبنو!مو،الفخارصهناعةفىعصرهمأهلالتاصيونوضارك

مطعأو!فيرةبأمشاطبدثوضهاكانواأنهميح!ضملئلةماأوصوديةلطيفةخفيفةتجوجاتأوا؟يهم

.OYOالليفمن

المثلثاتهيئةوحفروا،ا،!ةولالأسودظارههمنالتيوإبزهرةت!بهكؤوصركؤوساوصنعوا

بعفها!فروا،بطري!تينحرقهاقبلبسيمااحفرا!طوح!اعلىالمتؤجةوالخطوطوالمستإلات

)122(،ضالأا%بسلمجينةت!بهبيضاءوهاهحا!4وملاومائلةستقيمةوحبزوزخطوطهيئةعلى

نفمها،البيضاءجا!لهباالأضىهىملا"وهاثم،سجاورةثفورةبقطالاَخربعفهاوصؤروا

بعدمنالرغمعللطيفسديموذوقمةبولة.مممارةإمتسهدايديمممنتحتمنالكزوسلخرجت

ضقموابأن،ان!صرتأوت!ققتإذايصلحون"كانواأن!معايهاحرء!هممنولاخ.عصرم

91(op. cit., ,I .178 (J3،!عأ!حمه.Seealso of

,S.GABRA..7كاكلء*).12( in Ann. .S XXX,,151;156 BRUNTON, op. cit.,,32 1p

المعروئة(الفؤوسرؤوسنماذجأقدمباومجرتلوأمحتبرتها،المقابرفىالفؤوسهلىهرؤومىبعضووجدت

ءسثع!+ول،!!هـ!Op.cit."5ء

:Oylوهاثى،01113ص،الأولىممرعمورقالفخار،شكرىانورمحمدراجع

DieAltertumer,.8.ة f176!ه!د!!*،.sation,,02.1p XXIV,4; A!72نلf.; Badarian Ci,2قا,.TON,op. cit!!!

152.I.,GABRA, Op. CitلأSA

;1(Ann. .S XXXIV, 94f.،0501، (flyلأ*كص،".pl*+و,.BRUNTON,Mostagedda, pl. XII, XXVI; .J.E A
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البداقانكتانمننداةْنجيوطأبهعهاإلمىويشدوضهاثقوبا،المشدوخأوالمكنسورالجزءخؤل

المشدوضة.ا!اوانبمعهاوكتتقدع!تجفتإذا-قا،البقر)123(!لوشجرذ

و3يتونبرنتونومثهمالباشينأغلبيراهرأى،ثلاثهَآراء4التابالحضارةتوقيتفىظهـهـت

يةالبدارلمحضارة"دتوممالسفلىمصرفىوال!وممدةصقر-ضاءاصرتأخها4فييختةفىونوطومسون

سبقتهاوأنه،والفيرمصمدةءنةإحملا-أخرتأضها.يبعدلإكانإنو،مةبهـ!ىرأوهو،11ْ"إالنا

.الاَنحتىأصهايكتشفولملهاءلمدتأخرىيةنححارصحلةمسالص!يدفى

124)ناصرتهورأى Baumgartel).حضاراتآدمأكانتالتاسيةاط!حارةأنفيهتصأو

الىالفيالرقىنجوانب،3بيروشكإص!رافكبيرمنبرألارأىوهو،ْالتوإلمية!)-4صلْىالوأدى

بلغوهاأ!مش!ورأنلِ!مب،ش!موأدواتينتهمزوأدواتظارهمصفاعهفىالض"سيونبلغ!ا

بقيةكانوقتافىأسيوولْشرقىألقمىر3نهمفىلل!وهاأن!مأو،عمرهمحضارةجهاوبدأوانجأة

سبقتهم،تجريبيةْبراحلبعدبلغوهاأن!مالممَبولوإْكلا.!يىَسباتفىفيهلِغطونا)هـادىأهل

تمتارْ،منهاقرت،جضاراتدبيلفىخطا!مالوادىأهلبقيةيخهخطاالذىالع!دنفسفىبلض:فىاو

ه-سواهانواحىفىعنهاوتخاف،بعضإنواحيهافىعنها

البدارىحف!ا-رةتعاصركانتالتاعيةاطف!ارةأنفيهواع!دDebonoناصرهاثثاورأى

عاثواقدالأقربون!يران!موهمالبدارىفأهل،كذلكشكمنيئ!ولارأىوهو،إل!!ررىْ

عغمليتخلفواتاصادينأهلكانوما،قليلبعدسنتبينكاالنحاسباستخدامفيهبدأواعصرفى

كانواماعلوم،الإطلاقعلمقابر!مفىجدلمالذىابلديدالخاساَطشافامنالاست!ادةفى

.)125(مقبولحضارىن!اطمن!كللبه

ذجهـا15بعضْوجدتنقد،اد)يةحدودهاتشدىأناستظاعتالتاسيةالضاعةأنويإو

المرطةءنمتأخرزمنفىصدثقدالنهوبةإلىؤ!ولهالِ!نوإن،)126(بةالنووفى،الفيوم4منطةفى

ارجةاناالواحمةبلطئص!ين-!اوالمجريةبلطلما.رؤوسئضنجص!ابينالتشابهبعصْولوحظ.النيوليتية

،)127(العكسوليم!ْفيها)ؤفىةهىتاماديرتكونقد،بإغعاالاتصالمنفوعاينىمماوذلك

.()128لهالةالتاالبدارىحضارةعةوصناإحرىاالوجهءصناعةالجصريهْت!اعا!نابعضاختلفتوإشا

123()25..zation, p!نلBRUNTON, Mostagedda, pl. XI, ,31 ;33 XII, ;04 also Badarian Civ

.,RTEL.,02أ؟!1(، Op. cit!كهْ!!هـ

التاسيةالفاصربحضالتمرارمعهدايتنافىولا،l11مىالحفارتينبينالمقابراختلافكدلكراجع12(:)

,SeeBRUNTON.,,8)32البداريةالحضارةخلال op.cit)

)126(0432,,.CATON& GARDNER, op. Olt

,.op.cit.ح!،مه!op.cit5.,,151;156ر*5+!!كاop.cit..132(27لم 5-403 and ;2.n S!!!هم!"

.!/-.ة"،ء.734)128(
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(74ص)ال!ئيخوادىمن(؟)رأ-ينذاتلهط-7ضكل

(87ص)الحدثبرىاالع!سمنوماثير!لوناة:وسورؤوس.ة!وىىَءكام-8سكل
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(241ص)إجمدارىامنكأدة-9شكل

ي!

!ا

ر!

كأخخعر!

!

تؤيرايمايهَزضاَف-11س!ط

عز!رفرأو-عاتءكلات!دا،هـتان-+كاط

الاْولىدةنرأمن!سعيمايةضهرأةهراس

!134ص)الأولىقادةمن

برمةروأ
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لياخا!لال!

الحصريةالنراسيةالحضارات

.lxlبدايةعصرأو) l.?ن)+()

الز؟مببئ-علوت!آوكانت،فهوناهوناأدواغموتطويريخهمءةيرتطرفىيخاكارنجرأهلاشر

عهناءلْىمهتخداوايى،4بالمات-لاطهأءنالنحاسمعدناشضراجامصشفةهى،راعةالزمعرفةبعد

-اسقيا)الأدواتبيزا؟حوفىعا،يمة!دالةالجصريةالأدواتح-تبإلىجنباالصغيرةالأدوات

اإمادنبدايةعهمرأولجىهـ،وااك-اسعصرأىلكوإىالصَلعصرباعهمرهاتسصءيئالىيةلجصروا

الاءطلاحفىوامتدا)حآريبوجهعلىم.قلخاد!الفالأاواسطمنذبدأ،وهوعصرناأ-يايسمىكا

.م.قالراخلفلأايةض!افىالأسراتورعصبدايةحتىالتاريخى

والعهرةنةادةوش!ةبأصبوطالبدارى4منطةفىالعصرهذاخلا!رةاط!واالعمرانآثاروظ!رت

وطرةاامأدىومنطة*،الفيوممدخلعندوجرزةا،لمقءيرأبىومةعلة"،وسو!اجقئافىوماحو،!

.الاَنحتىالىةيبيدتتناولهالمرهثامبهيةزالتولا،يمةالقدالد)تارأسعندسسوعين

الدهنجمادةوهىانما!راء،بوناتهبمرعدتمااسيناءجزيرةشبهشاطقبعضفىمصرفىالنحاستوفر

يسوكولا،ظرادةماوهىتهوسلي!،يتزورلأادةماءوهىرقالزاتهبوتاوكر،"(لخفراالتوت!اوألملاخيتاو)1

يينالم!مرشعخنهأيبدوو+(1يسير)ير،ودصحهرهايمكنوبسيطةبأدواتيمكنتح!يلهاسط!؟ةدمواعها

.جمرالفيروز)2(وهوينتهملزيس!حبونهجمرمخركانوازيهايتوفرمعهناطقفىوجودهبواطنرإدارعلى

وو!وله!ول+ا،نيوليتىالعحرالمأحياناعليهاالفرنيونويطلقOIREP!!م!هئثثم!45*)،(

ووادىمالحةووادىلمارةووادىرغاأموجبلوسرابوهـالخادممفارةوادىفىالنحاسخاماتلتو!ر

وأمحميدوداراعطوىوجبلعربةوادىقالنرقبةالصحراءفىتتونركما،صيناجزيرةثبهفى...خارج

Geologyof...ليالوأبو Egypt, Cairo,3491 .! VIII!!كم!".W.F

القاهرة-غنيمزكرياومحمذاصكندرزكىتمريب-الممريب!تدماءعدوالصناماتالمواد:لوكاسالفريد

5،3-3؟3،3؟3-033ص

اي!3مىتفهالمزجمعآ)2

إ!إبم
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،عفوااصمبدايةفىالنحاساستخلاصالىاهئدواقدلِونالمصريكونأنمنالمستبعدوليس

يحرقونكانواالتىالأفرانأنومنها،فروضعدةإلىإليهاهتدائهممناسباتتصويرفىالظنوذهب

الشديدةلحرارةتعر!تفالا،ناأحياقمدغيرعقالنحاسأخلاطمنقطعاتثضمنكانتفيماظارهم

ال!ح!مند!قطعايزكنالبلوتكنباتروأن،إ"إنظارالأكف!تفا،يةبروظهرمنهاالنحاسخلص

وأبقتالأخضرلونهامنظ!حهاوصح!رضهاالمواقدنارايففىتأإذا،ففىغيرعنالمواقدبج!وار

أهلحرصأنفافزض،ذلكمنهوابعدماالىلوكاسألفريدوذهب.البراقةالمعدنيةرواسبهامنها

والنطرونالدهنجهنجماق!ناعةإلىدفعهم)فينللفروزرخيصبدءلايجادعلالحمرذلك

فهد،لنحاسباالغنيةالأضلاطمنالدهنجكانولما،يةقولنار!هاتعريةثميتالكوارقئومسحوق

.)3"الشديدةلدإريضهتعربعدالبراقةالنحاسية4يونروابالممريلحظأنالمممظرمنكان

ادر!وامنيينالممرمنوظهر،اليهانظارالأواتفتت،مضهاأوالظواهىهذهتكررتوإط

ثموالبيدةالقريبهمواطنهافىالنحاسأخلاطعنومحثونقصدعنيكرروضهاأءبحوا،مسبباضها

ءاليسيرةالبدائيمابوسائلهميصهروخها

I-البدارىفى

(4)حتى)لاَنيةالأثرالكشوفعليهمادلتهوالأقلعلهذااواخحاسيىتضراجاباأهلالبدارىبدأ

الطبسا!ررزحباتلثقبلجةطوحادةر؟هةمثاقبمنهفصنعوامةمتواةببدايهْاسخراجهفىوبدأوا

!فيرةييبناأهيئةعلىالقلائدخرزمنهوشكلوا،وابالمودالملابسكلتشهيلةطوليسبادمنهوءخعوا

.)5،طزوني!يقةبطرملفوفةاشرطةصئةوعليةمطو

المناطقنفسفىا"*دولالخاس!الألفمنالثاقاك!ففىالداريةالحضارةانآضرت

والبدارىوالهماميةا&-!عدةقرىقرببقاياهاعلىفعثر،أسيوطمديريةفىالاشهَالحضارةشغلا!هاالتى

وأكواممقابرفىمثلها(،ووجدتعمالدينوال!فخي-ىالشيخمثلءخيرةنجوععنل!)فضالكبيروقاو

)الحضارةالحضارتينبينابلوارظاهسةوادت4،الزرايالأرضحافةعلءخيرةود-إنحوافوعلي

فيهياوراصىيتوصجربونودىناصرهرأى،خمهماتوقيفىرأتينإلى،(يةالبدارلحضارةواالتاسية

3()

(4)

)(

6-281صالساجماالمرجع:لوكاس ، CAC!69-79;3أ Coghlan, in***؟،.A94،.ئلا.in Jص!س!!سأ

9391.Man, July

and!!!4*ه.Badari, 3 vols.;0391-2791ة!G!ول.and .W .F PETara!هع!!!طهح.G.BRUNTON. .A H

63-33.3791,,....Mostagedds!!!ص*".CATox-Taoazpsox, The Badarian Civilisation..., ;2891 G

&BRUNTON..!ء! CATON, Op. Cit.,,7,27,33,41 1p

2ص-الاولاسمرممورفىالممدنية:الصناعاتشكرىانودمحمد،227عىالاقيالمرجعلوكاس
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النحاسأدواتوجود:وهما،انأصيضفهرأىوهو،واحدزمنفىعاشناتنالحضارأن

نبيةالجاالفجوةوجود،وعدمنيةللثا4لا-دالأولىأنىمماوذلكالاسجمةالمكلابردونيةالبدارالمقابرفى

با-تلافالحضارتينأهلعاداتاختلافيعنىمماوذلكالبداريةالمقابرفىا)!ايب4المقابرميزتالتى

.)6(ةجمهماعاشااللذينالعمرين

الزمنفىلاحقةكانتالبدارىحضارةأنةيرجحالحصرموجهعلالمقبولالىأىوهوالآخرالرأىأما

ذكرناكاالتاسيةالحضارةأهلدونالنحاسباتضدامأهلهامعرفةأساسعلىوذلكالاسيةلحصارة

الدينوعقا!دالموتبع!ماعةائدو!وحلِادةوز.كلقايهميينالبدارا!حمامفىالمتصلرالتوأساسوعل

ثيلاقات!يمفىوظالمل!نجاحهمبداياتعنفضلا،عندهموزخارفهاالفخار،وارتقا?ناتةبايخهم

.)7(والعاجالفخارمنالص"يرة

الةإلة4الممطيهعمهيامناسذتجهاكاالتةهـيبيةيينال!بدارهيئاتت!ورأنبرنضون.جصاول

الماولإلىتميلكانتشعورهموأن،وستةأقدامنهسةبينواوحرجمالهمبينالقأء4طولأنفذكر

والشههـالمستهَيمالمثّجالشعربينئصهاخصا!ؤإفكا،الىمادىواللونالأسوداللونبإنوفتلفألواضها

إءلاقعلدواتتولم،دينلجنوواالشماليينبيراضهماختلاطهميعنىمماوذلك،)8"المةإفلوالشعر

منشسل4منهنوكانت،الضفاؤهيئةوعلىالخصلهحئةعلىنىاصهمشحوروظهرت،الحىولاالشوارب

.4)9(لامىر!اثوإاكجملفىحبا،جبهتهافوقمنثرهاخصلات

33ودرست BrendaStoessiger!والفىيئالطرلضا!يةةجمهاتهينت،بمجمامقةجمجةنيتي"ا

الزنجىابفسبيزولالصا!اوسطإاالبحرجمنسإجمنواص!إب!ابينبطشأنتشطعولم،والرقة

العاداِينميدالصأهلشأن،شأن!موذاكحذابينطاو"شه."اأخهمكانواي!ىمما،وذلكا()ْقولهاعدعل

كانتوإن،...الحاهيةاسهلالةواالساميةالسلالةبامماًطلاحامالمجممىبيندماؤهمجمعتالذين

.135صا)جمهانعودأخرىفروءاتفزضأنعاولتبرنداس!

)1(4132,27,,.op.cit,!كBRUNTON & CATO-112،116صوراجع

كانتالتاصيينرؤوسأناعتبارعلى،الحضارتينأصضبجنىاخلاتدلكالىدفاندييهبرنتونيضيف)7(

466;,92.البداري!ثجماجممحوأقوىأعرصْوجماجفهمأطول Mosta!eddaا؟,inAntiquity III!!!*+ه+،

71.,.op.cit., 703;2.n VANDI! ,R op. cit3;33-2!!"-ح!ح!ول+

"اةالزمنقتقاربنينمتجاورتيرحضاركاثبينالجنىالاختلافدمليليمعبانهولو

(BR!ox & CATO*, op. cit., 02 (A

)C.0054(عينيهاقربحتىجبينهاملىئمرهاخصلةتتدلىنتاةجثةووجدتأ؟أ-!هـ4)9(

)1.(68.011.,;,f Bad. Civil5*ءزرBRENDA ،!!05!!5+3 in Biometrika

%I a
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جثثهم،فدلتوالزينةوالمس!نالملبسفى،النيوليتيةالعهودأهلأصلافهممميراثيونالبدارنتغوا

الظنعنيختلفنالظمنخشنانوعااستخدموان!مأعل،فهـاأكفاتحتيةتوالد.مملابسح!افظتا-التى

الظنفوقونويتطفى،)12(النومصينرؤصهميلفونوكانوا،ق!يرةباأثوامنهوءنحوا)11(الحألى

نا،أحياالداخلومنناأحيارجمناظشعورها،و!به!ملونلانالغضأوالمأعسجملودمنجلدينأوبجلد

يتناسبمماعليهاوزادوامأسلافه4بزتْينواولم.'(f)ا)برداشتدادكأ!أوضاء4ناسباتفىصواء

مرتهمبشتدليكفىالنباتيةيوتالزايتضدمواأضهميحتملو،)14(عصرهمفىبلغوهالذىالنسبىالرقىء

.(151مهـموأجسا

لاقئالكانتبأضها،أوالصدفةلمجضيعللقدوذك،-ينالبدارلمساكنظاهيةآثارعلىيهثرولم

خها.م!مساكنهملبناءتمامالوهاأزاقدلهاإةالاالعصورأهلأنإأو،اللمفيعةسرخ!فةموادتإىمن

مما،وذلك4الزراعبالأرضحافةعنعاليةتزاللاكانتإقامتهممواطنأنلاحظبرضونغيرأن

قربالدبشحواجزمنوجودلا-ظكا،والأحراجغباكصاةلمةلاقىالكانتالفليضفةأنيعنى

.)16(المأشيةأوالأغناملحظا!4ئصبداناجدراان!اكانتوافزضالصغيرةيةراوالص!يانضفاهـالود

أصبحت،وللانهابرالتاسيةالمقاعرفتهاالتىيةالبيضاوالهتةنفسعليةالبداربرالمقاأغلبظلت

يل:فيماظؤراضهاالإبميم!نو،ثطؤراوويى*4تخوطشماكثرا

.)17!بىالغرجدارهافىنبيةالجاالصغيرةال!ؤَةعنتخل!أخها-أ

قصد.غيرعنأوقصرعنسواءالاستدارة!يئةاتخذتمنهاقلةأن-ب

.)91(مدورةملفوفةظل!أرحاض!!أنولوالاسمتطالةصئةتتضذبدأتطمغأخرىقلةأن-ج

هيئةمنأ!اجهابيوتلأشرَتطؤرفىخرآاتجاها!بالاستطالةاىإاتجاههـاأنولايبد

.2()ْطيلةالم!تالهيئةإلى،يمةالقدالمستديرةا!ةذاتأويةالبيضاوالأكواخ

)11(

12(

،13(

)14(

)16(

(1A)

0()Y

23.,seeBA1MUABTEL, The Cultures of Prehistoric Egypt

الماديةالاكفانعنمتقلةبأقفةالمودىرؤوسلفمنمالاحظهأساسعلىالراىهلىابرنتونبنى

04.,.BR!5+! & CATON, Op. Cit

كبرةقططقراءيكونأنبرنتونوخمئ،الجلودالحاديةفوقناعمبفراءفطيتالجثثبحضانلوحف

ط،(".!8.)91

23iعىراجع

!!,.Ibid

&BRUNTON,هـ.6 CATON, Op. Cit.,.1p IX

291,.op.cit33"!!ه،

)17(

)91(

41"!5+4.,op. cit!ل&Batty TON

.،ءهه!!ما!لألهه

30585716,7953..TombsNo
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أسةلإلىنب!اجواتميلبيثةيعاض!افىاتساعاأكثرظاتيةالبيفحاوبر)4قاالعلياالفتحةأن-د

علىعدضماوالص!ردونواطعحهاءالرمالفىحةرهايخاسبذلككانولعل،21()تدرجفى

.جدران!ات!دمعدم

غرسوهابعصىأو!اعهـافى!توهاالحصيرمنبقماعالداضلمنبمررران!اغشواأ!اب!اأن-!

،عاج!االىملا:ايارمقالجثة-ايةفىرغبغمعنالتضفةهذهوْ،ت،الحةرةأرءجةفى

مصغبىةةبصوظهـهـ!اةررالرغتاننتوح،ا،قبرة-وانبفديدفىرغبتهمعنممتكاْ

المقبرةتجطينفىالرغبةإلىوتطؤرتا،(Tr"الفيوممطاصروفىبحلوانأهلمساكنفى

.عصورمنالبداريةالحضارةتلازيمابالابنوتحديدهالخشببا

ااممطحمنتفاءاارأعثرظلبرمضرالمقاةفىالأواق"لميهو!متىالةالأر!يةم!صطحأن-و

ال!وةشبديلاالمسط!!نينالذيزهذايكونوةد،أمحاب!!-صثءا:"وءمتالذى

."23(الجثةم!نعنالأواقمدَنف!لسبيلفىأوليةحلةوص،التاسيةابلانبية

j-لجةوعه!طو،خشبيةياقابىاحتفراتثقوبعلى(البدارية)برالمقامضضحياتفىا)عثر

يااالبهبينهذهبطالرتع!لفىوظهـرت،بمةمذث!اواغصانالحصيرءنوقماح!بيرة241(متفرقة

طاولةأوضةعرلوصةجميعهاهنهاتتألفكانتأنهرأىفرض:فروضثلاثة-يعها

فصىلتعري!ةقاعدةكانتيضةالعراللوعةأنأءاف.وفرضعاج"اتموفىيوسدمنضفضة

وتضبر،اطصيرمنصقفواو-!نعام!ىامنئمهادعاوتصغفوقهاالرديمان!!ارمنالجثة

والأغصانهالعمىأنرأىوفرض.يتالتوا!ناعةنحووراكاحلصمنصلةصبذلك

قائمرفعهفىيساعدقدخةيفواحدبسقفكا"اقبراتسقيففىتستخدمكانتوالحصير

يابهأخرىظواهرثلاثيهْالبداربر!لمقارتوظق.)25(برةالمهأرص"عليتكزيربداق

اغابهأنال!اواهرهذهومن،منطةضهاب!4عنشفابىَيغأنتهـدإلاعلهاالتعقيب

كانتاهلهاوسائلبأنتعإلمهي!تهل"طوذلك)26(مقابرفرديةكانتيةالبدارالمقابر

اتالجباةجانبإلمطوءدتوأنه،فمة!اعيةمقاي-فردونومخولمحدودةلاشال

الرجالمقأبرفيهاتعاقبتاخرىجبانات،ونساءرجمالمقابرتضمنتالتىالختلطة

(TON& CATON, Op. Cit., .P 18 (TI!!!

؟.اصو،201صراجع)22(

Op.,.ti.كلا)23( P!مه،*ه+هـسBRUNTON-177مىوراجع

(Tomb)1646!م5وقطرمالم71الصحىمد.بمضطولبلغ)24(

*ه+!!!&.*ه+هـس!op.Olt..،".18ول)25(

،26(9105..Ibid

A IN
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الظاهرةلهذهوكان،)27(بحض!ااك!سا?برمهاتعاقبتصينعلى،بعفحماحكأالأطفال

مساكنبمنعليهاعثرالتىوالأطفالالنساءمقابرغلبةءنقيلممأال!ثبهبعضةالأ-

!ا.جاالربرم!ادونمدةعس

عليوسداغلمبهمفظل:عهـدهاقبلعليهماكانتءلالمقابرالبداريةفىالموقأوضاعوظلت

واتج!تالأيمنجان!،عليأقلهموسدبيماخما،الغربإلىوو-،4الجنوبإلمىبرأصهوي!هالاْيسرجانبه

اقي4أخرىقليلةاستةناءاتفىالوضعواختلف،الةربإلىشحهظلو-ههولكنالشمالالىرأسه

وها،نتي!خينالموقءنأوضاعتستذجأنىصصجرتوحماولت.(YA)الشرقناحيةفيهاالمتوفىهـجه

عالموهو،الغربعالممنإ"إتعودجماروحهيمتقبلأنبهقصدا)فربناحيةوفى41وجهاتجاهأن

كانوااضهميعاكااك!رقإلىالقليلةالاستثناءاتأ!اباتجاهوأن.القديمةيةالممرالعقائدفىالموق

ناصةإلىموتاهموجوهيو-4علوحرصواالشمسعبدواانحرىجماعاتوءنالبدارتيئغيرعن

.(YUشروقها

مساكنأنمصة!يلاحظولكن،إن!رهامبي!كاصى3راءالذ-لميميصبانهوالواغ

معه!ي!تملممأوذلك،التاسيينبرمقاشأنذلكفىشأف!ابرهممقاءنالةهـبإلىتقعيينكانثالبدار

عالموليسفيهاالأحياءوعالميتهمقرناحيةتو-يم!مبهيقصدكانالغربناحيةموتاهموجوهتوجيهأن

ىأرخ!مءساَناحيةموآهمو-وهوجوواالذينمدةصأهلعنأسافناهةيماالاْعسكذاكوكان،الموق

ال!ثرقى.حمالواكاك!رقناحية

الشهسزمبادة،يضاأرزضهلايعصعلراءتبافهو،سالشهعبدةمناكمرقىالاتجاهبا!اراء-بااأم

،دأغمتولواممن-طأءنقتأاكمرق؟احيةاتياههمأنيعدلاودءلت،ا)قديلةامباداتا!!شا

إلمىتضب،لمةناءاتالاسصوأنص!لا،رغبةولاقصدغيرءقزوءهمعاداتمألوفىنبهخرجوا

بضا.انوببلوااك!مال"ناصفياأص!او-وهاتي،تلاتصاوجم!تنمأوإ،وع!هأكسقا

إلىيدءوالشض!:4المةةنياتمقوا)ذإلالأواقمناقلإلباالتايب4برالممقايدشواننجأص

وازداد،أخرىا-خمالاتمنازقرضناه.اجانبإل!الموت*دأخرى-اةفىأ!اءاا.ل،حمال

!رزيرةنسويةتجاثيلقابرها8بعضشويدوهما،أساسينعلىالبدارىفىا)مثىءبعضالاحمالهذا

0057BRUNTONالأ( and CATON, op. cit., Cemetry 0064-0053 and

(A)وْلوحفItsالمالالىرؤوصهملتجه16/و،الجوبأصحابها-ألىرؤوشكلتهجهمنها؟8%انعمبرة

91-18(.;.Ibid)

بهاسلطحقيقةعرىعرجريتجعلتهلمأ!ه(،4)42،التفس!la.الىبرتوناشار)92(

.ص!(.!ه!!!لأinJ.،.ول.+6،91،.ء98)

%!!.؟
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أملالىالآضعربحفهاورصس،لأ!ابهالشخصيةالمؤيخاتمنبعة!اكان.والعاجوالفخارالطينمن

غرسهاواسعةقدورءلالعثورثم.3(الآصحر)ْعالمهمإلى(مع!والجوارىالإماءا!طحابفىأ!ابه

امامهم2إنضاجفىيسصخدموض!اكانواأن!مالظنءلىيةلمبو،برهممقابجوارالأرضفىئمةقابهاأصا

باصمطازجانابارةخرالاَبعضهيتر!واوبعض،!طواليأةاز-ارءواسمفىبر11،إءليترددونحيى

.)32(الزيدبقاتاعلأيهاعثربرالمةاداضلوجدتاخرىأوانءنؤضلاوذلك،31()موتاهم

أشهاحهمأذىدخفىأهلرَمرغبةعنينممابالقوابمِنالدمرذلكموقىيدشوفىبرنتونوراى

كالةبينلقرابالوقىالأحياءيدقئوأنورأىالتفىيرهذايونكروءإرض،)33(جمهاإر!اصهميقطوءن

تةسيرإلىفاندييهوذهب.الثر)34(دخفىوالرغبةالخوفدونوا!ماطفالحنانأساصهمملا

،يخ!مالصلةاتهرارفىأهلمرغبةمننوطالوقى(ية)الموسالقرابينتقديمفيهاعتبرثالث

.جمل!افىمقهولةبعفغاءنعدهات!منالرنمءلثةالثلأراءوالآ.)35(و.لينهم

بعض-بمةينعادةايهمإبرنؤنونسب،الآ!وةعقائدن!وحتينالبدارعندالدينعقائدونمَت

ورأى)+(.الانسانفيشأنشأغا،والثَتانبالحصيروادكلبوالخرافوالمأعزقارالأ

Vandieiكانبقاربالاْاهتمامهمأنورأى،لهاعبادضيمعلىيدلمااضهمألحيوايينالبدارتكفينفى

03()

()31

(32)

()34

(36)

6الضربناحيةوجومهملتجهمنط76%انلوح!المستجدةفىمقبرةTITبينومن،28هائىراجع

ناحبةوجوههملتجه3%،الئمالناحبةوجومهمقتجه01/و،الرقناحبةوجوههمقتجها%وا

الاختلأت-وظلت،الأيمنالجانبعلىوصدواشهم27مدا،ا،يسرالجانبملىجميحهمووصدوا،الجنوب

الاصراتتبلماأواخرحتىاتريخمجرمقابرفىملحوظةوالوجوهLe3;الراتجاهاتفى

ScLJFF,الا Abusir)19بالحالمالفربرب!منلئرنىذكرهماوراجعXالحفارةمنداللانهانى

رفف.اورأيهتجولوصعوبة-التاية

42..CATON,op. cit&!!!+ولاح!،الوتودوتثى(الأسل)حطببقاياالقدورحولووجدتك!ه

منهاد،والرجالالناءمقابرفيهاتختلطالتىالمنطقةفىالقدورهدهكرةوهى،غريبةملاحظةبرنتون

المتزوجين!فرالرجالمقابرفيهاتكثرالتىالمنطقة

25..Ibid.,42 )'r( Ibid., p

ء!!!!+.!.Merind!,9291،هه)

42.،*5.,op.هـ+tic!س&BRUNTON

(35)701.,.VANDIESop. Cit

مدأنه!بنجبانتهممنعتميزةمناطقفىحيواناتهمةْواbأنهموذءارثين:.عندالحادةs.6برنتونا!لد

هدْ.نب(190ppالهو-الحيواناتصدافنتفاصيلوصفحينأنهالفريبولكن"َالخاعة

والحمزالقديمةالدولةوأواخرالناريخفجرأواخرالىفنسبهاالبدارىلعصرداليةعحودالىالمدافن

اآالا!راتقبلمااوانلال!كرجعقديمةصرمنع!متبطتقليداتكونأنيتبعدولم(..الرومانى

المؤرخن.منمنهامنكتبواعندعنهاأساسالثانعوعلى"()صر4كهاكره3عاأساسعلىالمتنذعالجا!اولد

.(التالىالهاشأنظر)

11$

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أساساكاننمارافبااهماحهموأن،البقرةبهيئةا)يهايصونكانواالتىحتحورالمعبودةلتقديسأماسا

فىبثبنصلولسوف.إ+(ا!كبشبرأساليهفيعةالنارامصووارصض،كالذىخنومالمعبودلعبادة

و!العكسةل،المعبوداتت!رريسإلىيؤدلمناتاب-واتقديسأنإلم!آخركأإبفىالد!يةائد4فى

ال!ىهوبيطك!موفىدنياهمفىتجايخوهاالتىالخ!ة4فيباالرللةوىيبنالمصرتقديسأن.ممهى،حيحالمم

ءفاتزيهاتخيلواوبابهمارةقدمنآياتؤجهاوهموااىاالظاهرةنحلوقاضهانحوالودإظهارإلىوجههم

ي!فنونكانواأخهمعإذاأنهيينالبفارأمورءناللآنلِ!شيماو.)38(باج!مأرءنتمحوراض!محقص

يضافأنيمكن)إنه،افترءناهالذىالوجهاوفانديص،-نهالذىالوجمهعلسواء،أملاناغمحيوا

نةلمتا)كأالمشقرةالزراعيةمممهشموضقةلةصذاتكانتكهش*االتىناتابواأنذلكجانبإق

الرغبةمجردعنتأقلهأتكفينهمأني!مدولا،حالإلىعالكلنأسلاؤ+نممعاي!قونقلتجاضهم

جمهايذفعواأنفىأفىلم!معن.مماور،CM)عند!ميمتهاوغلوبهـطواعتزازه!لديهمقيضهااكمبيرعنفى

اكحةينق!رواي!ونواأناخرىصةادتبعدمنوليس،*فيأبأةيناسبضعلالاَخرعا،كمفى

بأحماءقربانامنهأيقدمونهكانواساأو4()4ْأنةحتفيموتومنهأشفقكانماعلىوالدفن

مفءفيرةأش!لثلاثةالبدار-بنءقابرفىوشنهانمت.ضاء4)41"مناسبآتفىأرْبابهمْ

علاخرىوش!وا،غزالرأسأووعلرأسهيئةءلىإصداهـاشكلوا،وال!اجالعظم

ثةجامنها!كلوجعلوا.النهرفرسرأس!جئةعلىالثألثةوش!وا،42(النهزفرسعيئة

كانتإذا!االتساؤلإلىالحيوانيدالأش!لهذهدعتأخرىوعسة.منهلنعلي!!ا

أ!ابهاتوهممحريةغائممجردكانتأضهاام،)43(الغزالأووالوعلالغرفرسب!!يسءلمةذات

3(DIEB, op. cit.,.187.!1فكp(.د

05ص-5891نوفمبر-المجلة،"القديمةممرفىالدينقمة"،صالحالحزيزعد:عؤقناراجع381(

ععاليهاالحياةكعودانفىا،ملتأثروتحتبهاالاعتزازتأثرتحتالحيواناتدفننواهدمنلوح!)93(

دفنه!للباثضمنت،التاريخفجراواخرمنعقبرةعلىابيدوسشمالفىعثرأنه،الثانيةدنياهمفىأصحابها

لصالحهخصحوهااوانبضمةصندوفهفوقووضعواسيدهأقداملدىووضحوهصندوقفىأصحابه

4891(..G BAQNTJN, Matmar, London)خلىأبيدوسنطقةفىا،ولىا!سرةأترياءمقابربجانبعئركط

PETRIE,Royal,)12-01.لكلابهمالمقابراصحابخممهاصغررنصب Tombs,،1 pl. XXXII)

أسفلالىأصفرهاوضع-لثرةك!بعظامتضنتالدادىفىحفرةمنبرنتونيدكرهماالقبيلهداوصن)04(

برنتونوأشار،ولادتهاعقبممهمماتتواجراءهاكلبةكانتبأنهاالظنالىيدعومماوذلكاملىالىوكبرها

*كا!ول(TONم!CATON,.كلهCit.,.)49فبمالممدالقتلنارTوجودعدممنلاحملهماإلى

.op.3،واحدةحفرةواحدفىنوعمن!لئررةحيواناتعظاموجودبدلكلهدقد)0( cit!!ط.Ibid.,29,.f see also, M

طفلمقبرةفىالثالثهَووجدتبالغمقبرةفىاو!هاوجدت)42(

2,،!5 op cit., .p 27 pl. XXIV,;15-14 Mostagedda, pl. XXXIX,!ءل+A21&see BRUNTON

('CATON,op. Cit., ,27 .42 4( C&!كBRDNTO

(Ibid..P..)27تدميهرسغحوليضعهاصاحبهاكانالغزال!اسعلىمنهاائكلةانبرتونويرجح
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سبيل!.منوليس.قلائدهمبهاينونفيمش!بئصلىمجردأمكانمت،)44(الفرروتدخالمفعةتجلباصيا

،ْالآنحتىيينالبدارعقالم!روفةاتافىلبىءوءفىغيرهدونالفروضهذهأجدؤ-يحإلىسف11

لولدهايفيةالرالأمت!ترىمامخوعلىوذلدُ،واحد3نفىجميع!ازيهافكرواأمحاب!اأنيجعدلاأنهولو

وبركةالحسدءنلاؤكليمهَلولدهاطيةوتعتبرها،الأولياءموالدءنمولدءنصليةاطأضرعصرنافى

واحد.3نفى،رصابهءناشترت!االذىالولىبركاتمن

الفخارأش!لمنأءعاجها4(واستفاد)ْسآجهاإوزاديينالبدارعنديق!افىطرالفخارعةءنااشرت

واستطاعوا،4()؟بالم!اسقاءهيئةتثبهنببماوااتفخةتلمةمستيماقدرشكلعلجهأو-ددوا،التايى

بساطةءنالرغمءلىععرهمفىالم!ناعةرواحءن-ملهاحداالرقةءنأوانيهمبوانبيلةواأن

انلار%يةالسطوحفلمب*-قةطر،تةتينطرالتا!ىرال!خارفزخاءندواواستفا،()47أش!لها

المتحانسة،الهندسيه04َثبالأش!الالأواق4زخرؤيقةوطر،خ!فةوخدوشتجكلؤجاتإ،!وافما

الأوافىقي!انقىإةفىفاسمضدموها،قيديداتبعةأرالأخيرةيه"الطرهذهعلزادواول!ضهم

،انلارجمنال!كلوسفلميةفىأصهامعظمفىتسضضدمكانتأنبعد،الداخلمنالمتسعة

)94(الملطىالصايص3باا!طلاصايسهىوما()48اطعميرونسيجالغلالبلسنايرتصوفىوايضخدموها

الشجراوراقهيئةعلإخةاخرىخطوطاوالمت!وجمةإط"لمةواالمستهيمةخطوطهاإلىوأضافوا

الدقيقلخارهملىطوحعلالمحفورةالرسومغوروزلموا،)51(اطبالولفاته()ْتاتالنباوغصون

المممقوللخارهسماحوبينلجنهتفرقلاالعينت!دبسيطمسطحصقفىحفروهابأنواكتةوا

وبدأ.)52(عايهاوهار!التىقالأواة!ثسبتخاب!طارات،مرلىؤبحضأصاطواثم،تدقيقبهدإلا

)44(

)45(

Wil

47()

48()

94()

)05(

)51،

،52(

42!.،.Ibid-مىا-1651القاهرةا،ولىمصرعصورفىالزينةوأدواتالحلى،لنكرىأنورمحمد

&BRUNTON.علبهاالعثورأماكن!عنالتفاصيلمنراجع CATON, op. cit.,,27-02 pl. XII- XV

0.01،Ibid.. .1p XIV

ول(iاهو.4..+ل!XRVI;P)O1-7.24;.عنهالحملهانصفهافىمقابضذاتاوانىا،خرىالمتيزةالأوانىومن

اليوليتية.المرحلةمنلىقبلهاظهرتالمقابضفكلرةأنولو

22,.BAUMQAHTEL,op. cit. pة.Ibid.,f02

21ص-الأولىممرعصورفىالفخارضكرىأنوروراجع

.Mostagedda,pl. XVI, D1315!1.ء+.لp,XIV, 3 D,لا.BRUNTO * & CATON, op. Ci

.III,f94!01،خ، .BRUNTON& CATON, op. cit

.,P 03 .E ; Mostagedda, .1p XVI, 3 a1ةا،!،!بم,Ibid.,.1p XIV

.Ibid.pl. XVI, 4M

91.,Ibid.,.1p XVI, 3 ,a.1p XVIII

القاهرة-ا،ولالمجلد-المصريةالحفارةتاريخفى-"اثمديمالمصىالفن!:صالحالحزيزعبدوراجع
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يةالفحارأوانيمَمبعض%وانبعلينجسهوا،متواضعيقصنطاقعلىالمجسمالبارزا)نق!قيونالبدأر

،سيونالتاأسلافهمبهاأكزكاشغفا)بدائيدالزينةئلبوساوثففوا.نوعامخديدي!مبساذجةأش!لا

بالأساوريخوايتزأنعلكذلكوجما!ماء!ادوإْمما،و!غار!منسائ!معلىالشةف-متصر!تاولم

.أيضا)54(والأرساغالخصورزيخوا.مماوروا،مابمالمعاصمفى

أسلوبأونهَم!-!اوية،ر!لمةلازمااوتإطاقىتبطلميمةالقدالعصورفىالرجماليدزأنويبدو

يونا!أعرونالمزعليهاحرص!!البدائىِةالجماءاتفى-لمجهاونالمترحرصمانحوتلى،مح!ينحياة

أرقىفىومانإِاالمترةونعليهاوحرص(م.ق16الةرنأوائلفىبدأت1)ى)الحد-ثهَدولهم!ودفى

.سواءصدعلىالل!ووأوقاتالحربأوقاتفىبهاتتز-ونوكانواالقديمةحضارخهماصلص

منؤعة،لطيفةأجمارمنانررزصباتوءةموات!مزفىوانلرزالأءدافيونالبداراستحب

والرمادىيضالأالدهن-روالأ-روالمروالأ-روالأ-ضرالأ-رواليشبامةيقامنفصنعوها

طلاءة؟ضهاتذثعوااستطافهدلدهناوحبمرالمروخرزاتضلاةجماميةالطبنهالوابأوقىكوها،لملوناوالزلط

اتجعهاأىااكطورا-لصءنالأوأىهوالمر-لمةالحغشيةهذهفىش!احهموكانوأخفرأزرقزجاصى

.)55(فييةاكارء!ورهمفىقالقاشاعةناصالىاهتدواحتىظفاؤ!

إيجادلىإتمالعهمأنو!للاحااطلاءاإك4دزايينم!راالبدءلاصدا4يةطر4قصLucasفيترضو

،البراقالأزرقلون!ا4ي!ثبلونايذجماصإلىيةظ!ن-ملهمالنادرةالذ.4يرورْالهخرزاتعنلحلىبديل

ا)كوارقئءلاتاتفوقم6ب!اسا-ية-!!واأنعلىاعتادواا)ىيةالبيضاوالمروحصياتوكانت

استخدموهاأندفاففياذا،4صة-جمأالأ-!رالد!جذراتب!الم!-املباغاوالاردوازيتوالكوارقئ

صفيا!ذراتاعاا-:يطتواكط،يرالنخافةفىيى!ضدهـونةانواكااىااكطرون-طعفىكسرذلكبعد

،الأسبابمنلىببشديدةلنارتعرءتأن،!أخرىصةتصادفإذا-ى،النطرونذراتمع

-صالتوا!ىيومالصودبو:اتل!رالحاويةاكطرونوذراتللنحاسيةالحاوهنجالذراتانصهرت

لطونفىبحواأصد-؟باغاواوعريونإداراولحظهاالظاصةهذهتكررتفالا،لامعةزرقاءتثرةالى

يه!هرونهاثمق!م!دءنوالنطرونوادهنج!ال!وارزبَأوإءوارقئاأو)إ!واالثلاثالموادمساحيق

.)56(الصغيرةوصليهمبماخرزاضهميغشونو

(Mostagedda,pl. XVIII, .41 (or

)54".XLIX!ةأولك.BRU*TON & CATON, Bad. civil.،.",27,28,03.41-04 1p

2ص-الزينةوأدواتالحلى:ثكرىانور

4-3ص-مصرعصورأفدمفىالقائانىماعةضكرىأنور-TATص-السابقالمرجع،لوكاس)هه(

283صالسابقالمرجعلوكاس،56، - TAI،صميتوالوتبزىلفلندرزاخرىنظرياتلوكاسويرفض

Y(81-278)ص
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ب!!أصمواووءوأصاورزلائدواست!ررموهاالبةروشعرالدَتانخيوطفىخهمخرزايونالبدارسلك

ء،)58"نوفوالأالاَذانويفوفظبةواله4العاصلخواتمامنقيإلمعهايخواوش)57(العاجأساور

هيئةعلال!اياأجزاءهاوش!لمواهيئات!اؤوتفننواطو-لمةبأشاناماتواالعنممقأمشاطهمو!نعوا

يكنولم،ئةبهاي!ةطرالىواهتدواوالحاجالعإعلىلافضالنحاصرمنإبرهم،و!خعواالطير)95(رؤوس

.6()ْبساطتهمنالرنمعلىاليومبةحياضهمشئونفىالهينبالأصالاهتداءذلك

بأش!لاصنموهاضدملاءقالعاجهىليةالغاالرقيقةالهيوتأدواتمنيونالبدارخلفهماأهتعولعل

وثكلو،،والمرخوادضاوىالمستمايل!يئةبينية،اتجاوونوعو)،4إالحاأش!لهاعنفلمفت!دلا

اطفرْعصرناقيلعاشواأن!مءنالرغمعلذلك،وص)61(يفةاصر4وحكونىحيواني!لبأش!بض!امقا

عاملافآمنشة)!ثربأ

معقوفذخشبيةعصا4،وهىورالماالطيورصيدفىBoomerangالرءايةعصاالبدار-وناستخدم

يمة.القدريخيةالتاعصورهمطوالالطيورصيدرصلاتفىيستضررموض!االمترفون-ونالمصرظل،الطرف

قهلعمريةلممربراالمقافىغير!اعلىيعثرألاالمصادفات،وشاءت)62(البدارىفىمنهاثنناناوو!دت

ولي!منء.يمةالةررالدولةعممورخلالالعحيدمناظرفىيرحيافو)!رةمنالرغمعلعشرةني!الاالأسرة

ال!يدمفىد!تعملهاظلتبداشةشعوباْإنيقالول!ن،لهايينمرالمهاتلمعماليقةطرءنيقينايعرفما

.،وسرعةنجفةأعليإلىيقذفوهاأنتعودواالاستراليينوان،قريبماودعم-ىلمجيبةمممارةوالقتال

موضه.فىيناللاوهوفيتلةفها!يمراكلإل!تعودثميعةسرافناءاتفىفتدور

!،ثيلاقازنأى،كلالت!ثعلىالةنالتمرسءأولةالىينإفىاراأذواقتضطلمقأنالرابي!منكان

وسابم،الفخارمنواثنانال!لمصالمنأربعة،صةيرة"ئساثثيلتمايص!مةبرهممهافىصىلم!توؤ-د

(57)

(oA)

95()

!BRU.,كصت،14188 TON ! CATON, Bad. Civil

3313,12,,Ibid.,.p,03 pl. XXIII,,24 XXIV,,12-7;13 Mosta"4edda, pl. XXV

2..Bad.Civil.,.1p XXIV,,4;18 Mostagedda, pl. XXIV

4.Bad.Civil., .p33-32.1p XX,,16 XXIII,;28-26 XXVI,،8 XXIX3حم!؟.Ibid.,pl

البقرهذيوللثعراوالكتانخيو!قيهاليسلكواالملوىجرنهافىالابريشضونسلامةبنىصمدةاهلوكان

82.3291,,Merimdeم!!!كه!،

النحاسيهالابرواستخدموا،والسلالالجلودلخياطةاْلعظي!ةالأبر"التخدمواْالبداريينأنبرنتونويرى

.المنسوجاتلخياطة

5*0.+ث!* & CATON, op. Cit.,.1p XXII; Mostagedda, l--!كا5

أنهبرنتونويرى،رممولكنهخشبهماتحلل،وقدالمقبرةصاحبيدىقربالأخرىفوقاحداهماغرصلمي!ا

مطممة"!تجاررةكث!ةونق!صض!ةبثلئاتمزخرفةاحمداهاو!نت،رينيةشصةخلالمقصود-لرأمابهما

,0CATONلأأ**.بالخرز Bad. Civil., .p ,32 .1p XXIII, ,92 XXIV, .2,1 ، lك!ه!*!له
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أغراض!هاواختلافناعهاصرةمهاباختلافالإتقانوت!نالبداوةةينصناعغاواصلمفت.العاجءن

تناسق%يةعارلفتاةالماؤنالفخارءنتمثالثصلياقاهذهوأبرع.منهاءنعتالتىالموادواصلاف

كفيها.لت!مءإ،ولولالذاتهزعحدأنهيحتهلالذىلمجزهابروزلولاالأبداعمنكبيراصدا%سمها

ا)نمنلوجمهالسليمالذوقأ!أباقتاهاالتىاقاثلي!قواصداالظنعلىلمب-ةيماتمثالهأركان

عيناهكاتَ،يضاأعاريةلفتاةالعاجؤممثال.منساقيهْوجزءرأسهسفللأضاعتوقد،وصده

الدقيقةتفاصيلهيظهرأنحبه!اوصاول،النحاميضق!ثرأوالأبيضالمحارشلأخرىممادةص!متين

لبعضالبدرايينصناعةفىَفىىوقد.)64(ا!لافءنالشعروقارقالعينقدانساتالأفتحتىمثل

عنهكشفالذىأذواقهمرقخق3يزوما،نسبيارضاءمجتمعهـمرءاءعلىيدلماالعاجمنتماشلهم

ثظهرتا)فالنسبسلاء4ضقصهالباقىالعاصىتمثالهمأنلولا،والأمشاطالملاعقمنلهمتخلفما

جسمه.بقيةاقلنسبةباالعينينجرىتواتساعنفالأمةومحاالرأسبضخامةويضمحف،الفخارتمثال

.العاجنجتاشتغالهمقربالىذلكيرجعوقد

لِلهبرنوالأءافالي!كلهاا)ىالطمىءرائسيعدوانلامغاثانفا2،الثلانةالصلصاللتما؟اءا

موتاصاحبتهقوتأوفيلهاممنانضقامامما،ر)65(صاحبهمقبرةفىقصدعنأصدهماوقدكسر،بها

ملفوفاالثالثالصنراقثالووجمد.المقبرةءاحبشأنثأضهاالآخرالعألماهلمقوتصبحرع!يا

تضاسبه،يةرصمةبرةفىومدفونام!!اوجدبرشونتعهيرصدعلاومنيةداخلنا!مامنبقطعة

ساؤثن،ولاذراعينبغيروالطيرمنقارت!بهوأنفء*يرةمشديرةبرأسمتواءحات!!بدورهوشكل

جملهفىيرع!كانأنهيبوو،)66(القلادةي!بهماإص-4صعنقحوللةوه،رزباولمجزعزلمةينبفخدفيو

.)67(يظجمارأوزو-خهباكأبارها،سواءمعهبوجودهاالمةبرةصاحبيذشعأنيرتجىنا!ةسيدةإلى

نءممتعةصيخرةيخة3إلممبرنزرنون!سب،الإوران!ئهَقلد:اكاالحهوان4هيهيونارالىإوقلد

فيلةعاجنهأبتهل،والعاجفلواواس!.(1A)ظهرهافوقفةء!اوج!لاالغرفرسعلىهيئةشكلهـاالعاج

،63)76-28,pl. XXV.،.ق!.Bad

Ibid.,.p,.4-63()أ 01!02 XXV

في-8عىالقديمعمرتار!فجرفىالاناندمالبل-نكرىانورعحمد

!65،!06،.,Mostagedda

(66،.3,p].XXIVو.TON& CATON, Op. Cit!!!

0(1-138صر،!اجع6،يي

X،حم8.0كهلعا( I،ا,Moetagedda
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وةمفها،كرىبعفهاوأسطواقبحفها،ءاديةكيرةءأواقعةص!نافى،3أرةتضىلاشالكانت

شكءيرِفىتعتبرأثالهاوكانت،ovالدةيقةا)بهارزةالحبيباتمنبم!فينعضخرفمفح!او،دمتطيل

اذلينة.بمينوالمعاالمسا-يقطةظو!ز!دصال!ترفوءخوفالزيظَأواقمن

بضععهمرهمإلىنسببرنؤنولكن،المجرت!صلعلتينالبدارجرأةمدىءنيعرفماولإس

ئلةمماب!طوطإعداهازخرفتوقد،ا)باقياتمنقطعاووجمدسديمةإحداهـاوجمدالبازلتءنأوان

.7()ْالمثلثاتهيئةتشبه

.مقبو!مف!اومرفم!اةم!3،آرا?دةبجيراض!مفالات!مواالبدار-ينموطنشأنفىظ!رت

.!Stoessigerحأدىثم،)71(يينالقوقازبينو.ليماضهمبطورأسيوىأءلإلىبرىفلندرزفردم

الرأسحيثمن،الأوائلالهندس!نوالفيد-ننالدرافجديينخ!ائصت!بهالجفسيهَئ!همخمحاإن

،)72(مشتركصدلواأءمن-5يايكونواأنليحتن!وأ،النحيلبدمواالقصيرةوالقامةالصيقةيلةالطو

اغرافهاإلابهالقولإلى.!2Stoessigerيدولم.ةيهماوايخالالإسرافءنالىأى!ذافىوكان

ئص"عحاوعن،الخالصالمتوسطالبحر-لمسخصائصعنافيسيةيينالبدارئصخصايعد

بسلالتهم.الشبهقريرةمابسلالةبرا!مرفىورغبتها،اظالصالزنجىالجنس

مواوأقابةالنوبلادإلىالبحرالأحمروعبروا3شاءن-نوبغربخر%واثنالبدارأنشارفوافترض

.)*(بةو2اراظاحالسوداء5الشفاالهؤجذىرىرالبداظابهتج!ثايهرأفيومصر،إلىصنهانت!لموااثمبهازءةا

انافرضاىاالأسيويةالمناطقفىريظ!لموجة41السطوحذاالفخارأنرأيهأض!مفولكن

بلادفىيظ!رلمالفخارهذانفسوأن،عصرهمزبلأويينالبدارعصرفىسواءمنهاخرجوايينالبدار

الذىهوال!رارىظأرإنيقالأنإذنةالأولمط،البدارىعهدعن3صيراتأخرتعهودفىإلاالنوبة

العكسهوليس،الوبةحتىال!ميدفىاندثرأوالنوبةالىانتقل

)196op. cit. .p ,28 .1p XXIII5+5*5+!*!ز+ت*&ل!و*.Moetagedda1p

()0715.،8,;11-9 Moetagedda,.1p10.!ثك!VIXX28.0.".Ibid

(VY)

48.2391,,inAncient Egypt!!!ء.W.F

The،يأ.!7.6ة Peoples of Egypt" in Ana. Egypt, ,3191 .p ;78 The Making of Egyp"!!،

B.N.،!!!9!5+00.8ه،.؟8

)*(23.18,05,Altertumer3!ول،.!*ه.
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مننوعبوجودرايهوأيد،الفيوم-ضارةمنحضارضهماشتقوايينالبدارأنBreuilوراى

.)74،الحضارتينفىالمجريةالأدواتبينالتشابه

الفيومأدواتمننوعاينكأسمنريغلمأفهجمتورالرأىهـذاطوسونكيتونوضاو!ت

اقوجاتذوالفخاووهاالبدارىلصناعةاليزينالفخارنومم!وأن،ةقطستةغيرالبدارىفىالمجرية

.)75(الفيومفىإطلاقالهماضبيهيظهرلمالداظيةالزخارفذووالفخار

الزلطأى،اظمثنالسطحىالحهىاستخدمواينالبدارأنناحيتهامنطوسعونكتهونوأضاةت

الجيدةوعقدهالظرانعروقدونيهْالمجرأدواضهمناعةصفىوالهف!ابالصحراءسطوحعليوج!وهالذى

منطقةمنخر-وايينالبدارأنعلىذلدُدلإذا!اوتساءلت،من!مالقريبةالمحاجرفىتوفرتاىا

أنهوأ!افت،اصليدةبأنواعهدرايةءيرعلىاشرواأنذلكءلفترتمحاجرهافىالظرانيتوفرلا

تختنى(الظرانعروقتتوفرةجمهاالتى.الجيرىاأعمحاجرالجصممعنىأو)الظرانمحاجركانتلما

.)*(بةالنوفىأوالصعيدفىأتاصىت!ونقدلمةالأ!يينالبدارمنطقةف!نبةالنو-قماصدودمنالأقصر

تطؤرت!نالبدار-ضارةأنهومووةفىيضكلافالذى،بقةعهاالساراءا*أصمنيكنومهه،

وزخارز"الهضارأواعأفى!م.قةالسااكاسيةاطضارةمنواصتةادت،ألىيوطصبوارأرضحهمفى

صناعتاغيرفى.لحوظااص*زاعها*ْتلفولم،الترفوأدواتباطلىالشغفوفىالدزنعاداتوفى

؟خمهما.الزمنفوارقعلىقىتبتالتىالطبيعيةاطور1نواحم!فىثم،(W)المجرية

قريبماآثارةيىوجدتوا)ىمن!طيبةالهرالصعيدءنامحقفيالتأثيرالبدار!يعوزلمأنهويإو

أدفولىوش!وأرمت!ةوررقماالمحايت"مثل،آثارهاءن

بل،الدلتارأس-خوبما4ءنماةءنيخمأوامظصنعواالذىالبازلتجلبواأهلهاأنقيهلو

،)97(،خطةتينافىمضارال!أنواعلبةضستهدراسساأعل،يضاأياسورحتىص!*صهـمدامتدابرنتونيحتملو

.8()ْياسورمنوءاجوهاالصنوبرأثحارخدمواا!ضإضهمالزذكعليWainwrightوزاد

الوسطاءساريقوءنمباشرةءيرص!لاتكانتأف!فلبص!تإنالأخيرةالصلاتهذهغيرأن

.نر!ممنامزاسطينوجنوبالب!رىالوجهاهلمنالوسطاءهؤلاءاكانسواء

1'.84-.كله)74( Afrigne Prehistorique, p!عر!،س!!!.

CATox-,xos7woaT."كللأ!,)2691(,931903(75) in .J.E A

)76(22.،،.*5.THonnsox, in Bad. Civil., .p.75 see also, .EBATMGARTEL, op.5هـ+tic
)*(The Place!32نج!!.3ءك!هم.Dec. ,9291 466 ; Mostagedda, pكثلأ.,BRUNTON,in Antiquity

ofلا4هـ05ط!03 E p

(op.Ci".، ،. .703 (VA,!!!ه!*هت!,D op. cit., .p ,013 and!ه!كهكهه!مم

4(.1 )Vi.."ةمه!.لأح!.دON!5*يهم+!!!

(08)030،5!!+!!8.، in .J.E!A!!ه!
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الأسراتقبلمامترة-ب

التاريئيةالفرعونيدالأصرةوعصرالبدارىعصربينتوسطتاكأاالفزةتسميةعلالا!ط*حجرى

المجرىالنحامىاله!رفتراتمنفزةاعتبارهاعنفضلا،الأسراتماقبلفترةباصم،الأولمط

هذاعنيشذولم،صواهاناحيةمنالتاريخفيرفتراتمنوةترة،ناحيةمن(ال!اكوإى)

.)81(المؤر-!نمنالقليلءيرالاصطلاح

الإاحثونج!نلموقتوفىالماةىالهرن.نالآمصميناتفىالفترةهذهمثارءنإءظماالكشفبدأ

وحدها.4ينيرالتاالفرعويخةالعصورءيرمثاريةا،عرثارالاَمنفيهدرسواقد

البلاصقرىبوارقنأية،ديرنقادةمنطقةفى4918سنةالت"يبأممالبترىز

ناتالجبافى!االتنةيبأسةراىا*يرةالصالبداشةإرالاَْءرابةتب!تولما،وغيرها!إديةوالأ

أصهايئبَفىأخطأ،عدهةبليونشالأهاعرالتىال!بيرةيةالمصرثارالآءنالقرى!-ذهالمجاورة

يمةاق!الدولةاواخرفىقنامنطة"ا!تممردخيلمبيثآثارعتبرهافا،أهل!اوتبينعمرهاتحديدفى

البيطهَ.البداشة-ضارتهمصةوىاكالترولعلىمن!مةقىءنوأرغممحل!موحلاهلهاأغلبوأباد

الظنهذا-طأوؤ-دمانوشئتدورفمورجماندمم!أبحاثبمماونةتبينحتىمالبثبترىل!ن

يلة.طو؟ممادالفرعونيةالأصراتعصورآثارسبقتعتيقةيةمصرآثاردةنهاآئارأنلاتضحوا

الرنمعلأخهاءةو-اغافىطضر،يمةزدمقبرة009وما-ولهاندإدةمنطة"فىاشه-إمنبزىتخ!لر

وعرت6طوزمنااشحرتأشهـايعنىا2وذلك،تشوعكبيرصتلاشف!لموناعتها!هطةوبسابداءت!اءن

مانوالت،مقبولازمنياؤلجباقىتيب!اءاولةإلم!ا)ظاهرةهذه4ودكأ،تلمفةيةرعود!حضافى

بعد،الفخاروهو،وتخوعااستمراراوكلصنوعاخهاياخهاتوأَ!رأفىالتطوروءوهمملا-ظةىاو)،فى

عنتعبرأنيمكنصةاعاخهامنءناعةهامنوأنه،الفخارءنظتمنهامقبرةماءنأنهتجينأن

أساسية،مجهوعالتتسعالىو-دهاالتىالفخارأنواعيترىوةسم.فارالزمنأفضلا)ممتصراكطور

ا!الى:النحوعل"ميناءطلملأحىبحرفمنهاجموعةك!إلىورع!

Blackال!صوداهالثفةذوالفخار Topped Pottery»!بكرفاليهرص

v'«ا،!ح!ولأ!-رام!ارإةا Polished Redجمىف!اليهص

Fancy!!لةان!ياالأش!لذوالفخار Formsصكرفاليهورصئ+

1()8

(AT)

68ها!ىراجع

Prelietoric(),)998نهك!ظدمو!4لا remains", in .J .R 4.8., XXIXهزsee, .W F .!*!!! "Sequence

3445.,+ gypt, 3 fكأoهنطPe41091أ,London!بر!هـ
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هيئةعليوالممثكلةالبزبوزبىذاتوالثلاشِ!المزدوجةالأواقمثلغيرالايطةالأش!ل)أى

.(إغ-50؟أتالحيوا

Cross!المتقاطمةالبيضاءالرسومذوالفخار lined PetterاWhiteبرفاليهورعز

Blackالمحفورةالرسومذوالفخار Incised Potteryب!رفاليهورص*

Wavyا؟صو-"المقابضذوالفخار Handled Potteryكلآبحرلىاليهورعض

Decorated(اررراءالرسومذوأو)الزخارفذوالفخار Ware!بررف!4إاورع

Roughالخشنالافخار Potteryولب!رفاليهورمئ

Lateالأ-دث(المتأخر)أىالفخار Potteryهـ3صكرفاليهورص

كلنمةبر!هان!يبأ!اأثبت،أ!رتسعةبطاقةصوق!مم،كبيرةبطاقةمةبرةلكلبتر!!خص!ى

وسلك،البعضبصمفحهاقارض!ابميعئاالبطاقاتفىناتالبياايت،لأنةمدو،التسعةالفخارانواع

التالية:الخطواتتخيرءخهاتجريبيةْخطوةا8رنة1،14هذهفى

اذوظارا!3)متقاطمةجمضاءخطوطذالخارا-ضمنتمةبرةمقماأنهتهطاقاءنىبترتبين

نأقبلنت!ىواظ!روءين1ْاأصدأنإلىالظاهسة!ذهمنظلمص،واحدآنفى(+)كوجةبضمقا

!ص(3)صناردونالأولى4الفرعونرالأسرةمقابرفىظهر(إكه!لخارأنولاحظ.الاَخريظهر

ؤبله.نغىواقبلهظ!ر(ء)ظاروأنالأصدثهو(ثثأ)ظارأنإلم!أيضاذلكمن

لأسرةامنذةع!بيةةةعلر،تموجةابضلمةااذا(كه!)ر1-ىأحدثلأاالنوعتتطورا،ترىوتتبع

وهيئاتفى:االأهص-اتا-خلفتفيهاطرزوضدةنواعأءفىةوجودلهفتبين،قبلهـاماإلىولىالأ4الفرعونص

رزةبابضمقاظارصىااسطحيتوسطتالثكلص!ؤرةمحمةأواق،ةإلاعلىسبيلمنهفوجمد،عهامقا

،وأواقزهابروالعلياوقلأجرائ!اضهاءنءةابتأترامغاعااتساأقلالشكليةسصفماوقوأواcمتر-ة

ب!واة!ا،أحاطتخطوطمجردأ!ب!ت-قمافشإشايضيئابضالمقابروزةي!اقلالمثكل4أسطوات

تماما.بضالمقاظاهسةمنهاا-تفتءخيرةأخرىني!أسطواأواقثم

ضا،أياخهاءتولبنماإوبفهامقاأشكالهاوأش!ليهشصرعلىلمالأواقتطورأنبترىولا-ظ

ئفةوو-فىطا،لطمىباعليها،أوختموالطهىباأ!محابهاغطاهاعطرةدهـْيةممادةمملوءةمنهائفةاأٍفوجد

أص!بهاطلأءهاثالثهَدفةطإووص،الطيننسبةي!ط5وزادواةيهاالدهننسبةأ!اجهاقللثانية

.وحدهلطمىبا

وهى:،ثلاةأسسعلىالأو)قهذهفىالتطورقئلجبالم!بترىوضلص

الزمن.فىعنهبعدإذاسيمالاالأءلمةتهءورءنإتقاناأقلعادةيظلالمثىءتقليدأن-أ

مظاهروتمثلت،غيرهامنأكثرالكرويةالأوافىفىبرترىراىفىالإتقانأفف!لؤممثل

فيالأولىأسبقيةخمنذلكوعلي،يخرهااكزءنالأسطوايخةالأواقفىوايهفىالتقليد

نية.الثا
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!لا!وهاالجيلىبضالمةاذاتأوانيهمابتدعواقديونالمصريمونأنإتجمعدا!قأنه-ب

درةالاغم.ةتياكنواكأبروهاظهورهابدايةق11اعتزواأضهمالمةبرلوإْمما،وصدهلطينبا

رازها6ادمةتفلأا.والاَخرةالدنيمالأغراضيةالعطرالمواد-فظفىواستىدموها

واستروا،أجمامهاوقللوافي!طالعطرالدهننسبةقللوااء0ْأصدثماهوالىمن!اوتطوروا

طرزذاتجمديدةاخرىقأواالىالدهن،ونرلمواالدهنعنبديلالطينبا-ىملا!و!اعلذلك

ا)كريةالأوافىفىنسبتهازدادتاررهناانبترىولاحظ،وأمغمنماأجملاعتبروهايحةءإ

نأوهوالسابقاسة-آجهمثلالىذلكمنظاص،الأسطواني!الأواقفىنسبتهوقات

نية.الثاسبقتالأولى

،الأ-والأغابفىالزيدأغراضتسبئنتحيمةالقدال!خاعاتفىالعمليهَالأغراضأن-ج

فائدةمنهافيدوايممتأنأ!اجهايمتطيع3بيرةبضمقايهْالكروفىالأوابضمداكانتولمأ

:ةزخربضمقانيدالأمطواالأواقبضمقاأمم.-تحينعلى،اذباأوار!فى4مم!اب

نفسإلىبترىانتهى،أوانيهمار2فىنهايستة!دواأنأع!اجمهاعلييىوللاللزيخة

نية.الثاقبلظهـر!الأولىأنوهو،السأبقاستنتاجمه

يةال!الأوافىأصقنمبترىاعتبرالمرروجمةبضالمقاذاتلا"واقالأولةالدراسةو-دهونتيجة

ظاهسةورتب،خر3طرأبضالمقاكروأءنيهةالأسطواقالأوااءخرواعتبر،أولطرفا.ضالمقاوأ!م

البطماقاترتثم،قل!أوفىكثيرالآخرعنمهاثكلصا-لمفش!ا93فىالطؤثنبينالتطور

عهـودرتأخرممعنىو،الأض!لهذهلجبشأساسعلىالؤجةإضالمقاذىالفحارعلا-ةوتا)قا

.الأش!لهذهفىالتطورشبباساسعلى!يارشتيبامقابرها

أنواعحدثأوهىأالمتأخرالفخارفىاواة!يهاترىأخرإلىدرايى"الاراتمنهذهبتر!شقلوا

فىالأواقئيإبلمرا-هة!ىااساتخدمهاايىثج،أيهاالتطوراهصمةأءيغفققئلجبا،(عليهاعثرالتىقالأوا

ابرها.مةفىمعهااشتركتاقااالؤجةبضالمقاذات

مةابرها.فىالمفؤجة:ضالمةاذاتأخرىًاحبتالأواقانواعثلائةعلبزىدراصاتهروكر

والأواق،)!(ادودالشفاهذاتالاْواقوهى،لِلةطوبفزاتزبلهاظهرتقدكانتوإن

.)ول(الخشنةالرخيصةقوالأوا)ع(المصةولةالحراء

لتطورتجعا)3(المتقاطعةالبيضاءاظطوطذاتالفضارأواقبترتيبذلكعليزىوعقب

الرهـومذىالفضارشيبفىالوسيلةنفسواتجع،طرسوم!فىالزخوفيةالعنامروتطورهيئاضها

.بواوهلم...الحراء)!

I v A
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التىالأخرىالمصى"وعاتتطور،-*حظةصا-متهاعلىاست!انالفخارتةبتأتمماوءفد

.)83(بةمتقارتقسيماتفىوأشركهاعها،والصلاياتالمجريةفىالأوالاسيما،برهامقافىمعمااشتركت

وأءلمق،!لمةمر-مصينإلىنقادة3ثارفىالشطوراصلصت!سيمإلىبهتجارمنبترىوانخهى

Sequence:المَاجالتوقيتأوالزمنىالتتاجاءمتةسيمهعل of Date or Sequence Dates

الكعثفيستجدأنيم!نلمأالثلاثينقبلماوشك،97الرقمإلىبهانخهىوا03رالرقماصلهصبدأو

الأسرةفىالحضارىلدظوبداية97الرقمبرواعف،ولإدةارةْ-فمسهذتحفإرات!نعنه

ولم،زمنيةتةسيماتامنهاأكثروعيةموصتقسيماتتكؤنأنتقسيماتهءنوقصد.الأولىالفرعوني!

يصشجدلماالفلاثيزالمرصلةماقبلشكفىبترىوأ!اب.)84(فعلمماأكزيةملانيستطهخيكن

وملا!،البدارىآثاوعنذلكدبصالننقيبكشفإذ،بةةساقديمةحضاراتءنعنهالكشف

التىالنيوليذ"المرحلةآثارعناخرىتخةيباتكشفتثم،92-21المراصلبتطورات!!برنتون

الأولى.صلةعسالعشرينبتطورات!اشغلت

ظهرتأنهابعدهالبحثاظ!رثم،75إلى21المراصلبينالسودامثفاهاذاتالأواقيترىرتجا

الأسرةوأوائلالبدارىعغرربينالمممةولالأحمرالفأرأواقورتب.يمةالقدالتاسيةالحضارةمنذ

الأش!لذاتالأواقورتب.والفيوممدةصأياممنذبدأتأخابعدهالبحثأظهرثم،الأولى

حضارةمنذظهرتأنهابعدهالبحثأظهرثم73-31المرا!لبينالبسيطةغيرالأش!لأولةاظيا

أظهرثم،Loالنقاالتوقيتصاءلصت!غلالمحفورةالرسومذاتالسوداءالأواقو-مل.مدةص

!مالؤجمةالمةا!ىذاتالأواقورتب.التاسيةالحضارةمنذبدأتشباشيرهاأنبعدهالبحث

نأوأكد.الاَنحتىبهمأخوذاتيباالرهـذاالينولا.يخيةالتارالمصورحتىومدها04المرصلة

فشيئاشيئااْلتشاوهاقلثم،34-31ا،راءلبينأساسااْلتشرتالبيضاءالرسومذاتالأواق

()Aوتطورالهاالفخاريةا،واشكرتيبويننونطورا!هاالممنوطتهدهكرتيببينالتباينمدى!نراجعولكن

Prehietoire,9491.،د* et Protohietoire 'd Egypte, Paris9!ه!،*!مم!هك.+

المحاولاتهدهوعن،الخمسننالمراحلمنمرحلةلكلمناصبةزمنيةفتراتتقديرعحاولاتذلكبعدوظهرت)84(

عاماعرينبنالمرحلةمنول!اعتبارمنvon.هـ،كا!8!،!!م!andR3.*لكم!اقرفهما

لكلعاما15أقصىحدوانتراض06-03الحوقيتالمنتابعساحلالىبالنبةماطوعربنوخسة

عراحلبخص،عامالفكلهاالمراحلاسنمراررايهمالىقيؤدىمماوذلك،08-06المراحلمنمرحلة

.عام003نحونها08-06المرأحلويخص،عام007نحومنها03-06

,IreDynaetie at lea Tempes Prepharaonignesكل!8،أRecherches!!!72.،.ول.سكم,.elMeleq9!لح!؟هـ.!م.

327335،6191,.LeCairo

013http://www.al-maktabeh.com



الحفعارةشغاتالحراءالرصومذاتالأواقأنجور.بق!لبعدهاأو37المرصلةفىاصمتحتى

يخية.التارالعصوروأوائل07المرحملةبينالمتأخرضارا1رتبثم،06-38بانيةالجرز

الخسيناحلهمسوزمم،رجمان!اإلىاطمأن-ىشتىتعديلاتوتقسيماتهبطاقاتهءلبترىأدخل

قوله.-د،علجمديدةو!رةجديدان!لملأبوأخرىبموعةصببنفصل،كبيرةءوءاتثلاثإلى

تىمهبةإلىذلثفى؟كىوا،"فىآثارهاشء!تهـكانأ!أإلىابصوءاتهذهءنءوعةصون!سب

المرا-لوتم!-ية،(جرجا)-نوبىالعمرة-ضارةباصم38(-03أوإ37-03المراصل

Irأو)38-06 - rl-)المرا-لوتسهية،(الفيوممد-لعند)!حرزة-.ْ-ارة3باVA - I I

حضارةءباشرةالحضارةهذهب!!وشبماأ،(قنابىغر)يظَحماحضارة3با(76-64أو)

.ادرسنيد)85(الأولىالأسة

بعضهموعاب،بجة!اأضذواأوبهاوأخذواالخسين!رىتقسيماتكلنالباحثينأغلباستفاد

جرزةايمماختيارهحيثمنإلاالبحرىلوجهبايعنىأندونميدا)ش3ثارعلىأساسااء-ءدأنهفيهاعاب

الثلاثةاليةالإ-تهتجويافىآخربعضوعارء")86(الاسراتؤبللماافىوصطةالععودةحفحارعلعالا

لثةالثاارةط!اأنؤيهورأى،يصةَاوسجرزةوالعمرةتمسمياتعنفيهتخل3خرلىإ-ابزق!صيمشارفلخرج

لي؟ممبةخنى3وا.لهابقةالسالمحضارةطبيىاء-دادغيرتكنلم،ينهحما-غ!ارةو!بترىحم!افترةالتى

04-.سالمراصلشغلعهد،عهديئحضإريينكبيرينبينةلميم!وميز،نقادةمنطقةإلىالأسراتقيلماثار3

ب!ريةمَجركاتبدأاان،وع!دْالأولىادةنآ-ضارةبايمم-ضارته-Jcالمتتاجآوقيتااصلصمن

رةحضاةامموسى-!إرته،ولىايئالأسرةعهدبدايةحتى-لاكوقجتاصبقيةوشغلجمديدةأوسيهاسية

شارفورأىبترىرأى!اصولاروشفع.نالاحتىبهلمأخوذا!ورفشايبتبوينالولا.نيهَالثادةنقا

04-03المراحلشغلتبموعة:ءوعاتأرجفىالأسراتماقبل3ثاريبتبوفيهاقترحآنحربرأى

Predynastiqueالأسراتةبل11؟"القدلحضارةابا!ممحماهاإ.خاجاوقيت11ا-لصمن Ancien

الأسراتقهللمأالوصطىالحضارةاسمعلهااطلمق06-04المراصلشغاتأخرىوبموعة

.Predولءكإ Mo،الأسراتقبللماصثهَاط"اطض!ارةاكأبرها،76-61حللمرااشغلتلثةثاوجيوعة

(I,.p ;22 Tarkhan, p.3. (ho04،!ولهـMaking of Egypt., .p ;9 also,46م.،g pt3هـ.PsTBIE,Preh

,M.SSOULABD.62.م(86) op. cit.,;23 .T.E PEET, in .J.E.A XIX71م,Abusir3!5،!*!ه!س.f

الأعليةالعمرةبحفارةالصيدملىدخيلةكانتالتىجرزةحضارةاختلا!لىلمرةاعتبرهاالتحديدعلىاو(87)

Grundzage,17.,38.م.ثيه f،5!ط!،

.جرزةلحضارةامتدادااعتبارماقبأصايجدولممستقلةحضادةامتبارمافىنفسهيترىوتردد

55.("."in Anc. Egypt ,3191 ,08;6.n Making ofEgyp)

اص!\
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Pred. Recent،المراحلشغلترابعةوبموعةVA - VVالأولىالأسرةلحضارةمهدتور3ها

الأسراتعموبواكيربا!معمرهاوحمى،والثاني!الأولىالأسرتينعودخلالتطؤرهاواءلمتثم

Proto- dynastique)ابظعهااىاالإؤليميةالنسمياتعنالتخلفىماسولارأعاب،!اور.)ول

الأولىنقادةوهماشارفرجمهماال!ينالإقليميتينوالتسميتين،وكاينةوجرزةالعمرةوهىبترى

)98(.الاَنحتىبهالمعهوكهوشارفتقسيموظلكبيراشيوءاتاقلمآراءهولكن،نبالثاونقادة

شارفآراءمنوتفيد،الخسينطهاصمدلولاتىيترمجهوداتمنليةاكاجالموا!وت!تفيد

بيخهماتوسطتلثةثاحضارةاطضارتينتينهاحوتجحث،نيةالثاادهَونرالأولمىنقادةحضارةتسمية

مالاحظهدير-تَءوذلك،المعادىحضارةوهى،البحرىالوجهحضاراتمننباجماومثلتالزمنفى

بعةمهاالحضاراتئصخصاوتداخل،بعضءبعفهايةاكطورالمراعلتداخلءنالباحثيناغلب

.الأ-والأغلبفىا،ستحدثةتوعاتالم!جمانبإلىديكةالةالمصنوعاتواتهرار،.مفىء

*يم!

كانتمماوإْ،إةيمهافىصران!صبهزاإليهانيةوالثاالأولم!الحضارتاننسبتاىانةادةت!نلم

أشلمقةيفمطوهى،اَيلومتراتسبعهَبنحولاش!اعغاابتعدتةكبيرتحضرة،دي!-بانةءرد

الذهبمصادرمنالقربىنظرا4الذهب.لح"ى.ممأربتنواوولتاصمعايهاالقدماءيونالممر

الاكريقهاسطثم،يلا!الذهببعلامةفعلاقيمبإحمقاوكان،الضقيةالصرهـاءفى

مواجهةوفىقنامديريةفىللنيلالإمرىأف!فةاعلىالحاليةلدةطوخأطلا"اعلىتوة.9(امبوس)ْ

عهودخلالنوبتينةءإفىوالدينيةالباسيةالأوءاععنمؤكدشىءمنوليس.قفطمدينة

ستلمعبودهااحنفظتالقديمةالأساطيرأنهوالاَنحتىعهايعرفماوصCالأولى-ضارت!ا

يحتل!أوذلك،عهلمصصيىبارواعتبرتهواسعهَبذكرى!!ث!و!ا).وبئأوصوغ

الةدي!ةتهفترامنتترةفىمعبودهاوبادةنو!بنعاهةاعترفتأغابهاأوالصصيىليمأقاأنمعه

(D,op. cit.,.67 (M!مم!MASSO

ا!ضة31مليهاواطلقالمتنابعللتوقيتال!ينالمرحلةمنا،صاتق!عافترةبدايةفيى.راعتبر!98)

الاْ:وإقيةالفترةاصمالاْولىنقادةعصربدايةالىمنهايمتدماوعلىقبلهاماملىواطلئالثانية؟وإتبة

,R.WEILL....أ،ولى op. cit., .p,278,028 etc

(09)669,، Das alteAgypten!!حلك.H28051ة,.s Anc. Eg. Onomasticsهـك!!+*ول.Wb.IT,;242 .A H
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الأ!يةكلنجانباف!ننوبتقوالدينيهَالسيهاسبةالأوضاعأصءنيكنمهماانهعل)19(البعيدة

ى!،!ةاط.اا!ااو3ءلاحيةإلىيرجعالأولىورهاعصفىوجيرا:.اهىاكتسبتهاالىالاقتصادية

غربا،الخارجةالواحةإلىالمؤديةيقوالطر!فرقاالحاهاتوادىبينتو!مطتشاثنيةفىمموقعها

أيضاالذهببكاوراسالن!-هـ-تفايت،بمم!مولةالاتجاهينمنالدوليهَالموادعلتحصلأنواستطاعت

الصحراءفىيةابريرالأجمارممحاجراذفعتكا،الصلبة!لهحاجرهاواتفعتشالشرقيالصحراءمن

أنواععةصظفىبجهاطمىواصتهلت،بجيران!ااتصالاصهاتي!يرفىالنيلعلى.وقعهاواستغلت،مةالغر

اكمرقببلاداتصالاب،1شدأتض!طأويحتصل،عصرهاصناعاتأ!منكانتالىابلبةالفضار

الأحمر.والبحراطاماتوادىبنطرعنالةديم

()ّالأولىنةادةعهدفىيةالحفدارودلالاخهاالريىوممواضيع-ج

وخصائص-ياضهممن-وانبعنأوانيهمسطو!الي!ا?لبرسومهمالأولىنقادةأهلعّبر

Whiteباسمشيوضاظارهمأنواعأكثرعنيترىوعبر،-غحارضهم Cross- lined Pottery

)29(،البحرىاوبم"ادونميدارفى؟وعهاْلتشرنؤاروهو،اطعةاكالبيضاءلخطوطاذىالفخار،!ى

قلثم،)39(اكخاجاكوقيت!لاصمن34-31-للمرااخلألارلت!ثوالاْاكطورفى4يضغابلغو

أوا؟يهمالنقاديونوءخ.كناثلاْواادابعةالمرحلةمنذكادأوتماماا-ةكأ-ىيجياتدراْلتثاره

بالمغرةوغشوهاالحرةإكاربا!االبنئافخارأواالمصةولالأحمرالةخارءخاءةأساسعلىمنه

I'ومعجونهالطفللمجولعاجمهاالسطحيةرسومهمرحمواثم،أحيانااطراء ll،ألوانهافظهرت

.)59(أخرىإلىشبةمنالصعيدفىالطفلأنواعلاختلافتب!ا،أخرىناأجافراءوءنا!أ-ضاء

1()'86.f§!س،.K Sethe, Urgoechioht-9عر-حوراVا

(*)
والبلاصىونقادةالكلب!و,;وحزامفىارعنتا،نخىثادها6عنوكئف،برىتقيهماتفىالعمرةحفارةص

ئلاثعلىالهماميةاكوامأحدفىوعثر،والهماميةوالمحاسنةوأبيدوس(بارفايوليىديوس)حوو

ودضس!،الأولىنقادةحضارةخصانصلهالارا2أوصطهاودضنبداريةلادا2أقدمهادضئ،طبقيةمستويات

الثلاثالحضاراتدعانبيرجحمماوفىلك،النانيةنقادةحضارةخصانصلهالا!ا2احدلها

,Diospolie,Parva,73دع!ول ).f and see, PETHIE- QUIBELL, Naqada and Ballas, ;6918 PEنلأ،"ءءأأ!.،.Bad)

1091;.!!ه!ElAmrah,;2091ول*5+!3 Preh. ,.gE ;0291 Corpus, ;2191 RA iDALL- MAcrvER and

.ER.in Ann. Sه!!!.BRUNTON,The Bad. Civil..;2891 L&1191+هـ3*ه;,Mahasnaطه"+هan

3791.3,&,9R Armantول!-MONDةXXXV.f161

راجعص)29(

)39(14091.Preh-Eg

)49(185.184,182,01,Armsntالبشصناو-و!!9!ط!،8"12المحاضةذنهقطمةووجدت

.13.,Naqada-م!أ.!78الج!وصلفاتكربوناتمناو**.MASSOU

)59(113.81AIterttmer35!حم!،
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اعتبرواأش!مءلىذلكيدلو،الحرارة،1وشلةالمأءتا،1يزأنيد!ن4سطسرسومارسومهموكانت

لمهاحفىتخطيطيةرسوماوأخر-وها،المتادةإوىاالاستعمالأواقدون4تالزأواقءنأوا؟"!

وعلى،متراطعةب!اءأخرىفيطوطفراغاضهاواوملاوالما!لمة4ا،مشقيهاظطوطعلىؤيهااءخم!دوا

Whiteأىبقةالساتسمت"!رىفيراليماخيرةاخماوطهذهأساس Cross- lined Pottery.

ا)مكقق!لمةم!حةأغلبهاأ!نعوا،ءدةهيئاتءلالرسومذاتنيهمأواالأوكنةادةأهلءخ

Jوااَوابالأمثلص:قة4!يةبعض!افواوً،وال!حححونالطواجنمثل ،َشوكى بعفهاوءنعوا

A(3)6أوحرفا!كاسصيمةءلىتةحةصبةاءررةبدضهاو،قوائممهَبأربهفها،وشعبوثلاثب!عبتين

للا!واقالداخليةادطوحعلىة!وروها،الأواقهذهسماوحمنمايناسبهاعلرسومهموصؤروا

السماوحءلى-صوروهاأنوبهمدوا،)79(الضيقةللا!واقالخار-يةالسماوحعلوص!وروها،اطلمسعة

)ول(أخرىناأحياواصدن3فىالمتسعةللا!واقوالخارجيةالداض!4

افاالتضطيمايةيةةلماربانضفعواوا،سبقتهمالتىالرسومفىاك!اورا-لصنقادةأهلنفاستأ

ثج،يةالبدارالرسومأصاببهااست!اىااللينةباظماوطاشفعواكاا)تاسيهَالرسومأءعاببدأها

ئة4وطاالبشرىن!اطهممجالاتمن4ئةوطابي!خهمناتحيواءنئفةجهماطاوءورواوتلكبهذهارتةوا

وأفراصه،وتماسيحهلالفأساكفصؤروا.جهمقوارمنوْمماذجاللطمةالزخرفيةالتكويناتءن

وسلحفاةوالعقربوالعظاءةالو-مثىوا)ثور4والزراةلوالووالة-ليوالحاروالكلباله:رةوءؤروا

مقبولة.-يويةفىاخر-وهاول!خهملِعةسرمختمرةأش!لفى،)99(آوىوابنوالثعلبوافسء1Lا

النا-4لمجوعاضهامنبقىو،النهرأفراسءنأضدادت!ويرفىالحادةياهاوزواخماوطهمكلواوايى

،ارجبعفها-ولخلفأوتدور،الإناءقاعفىداشةحولبعفهاخاتتدورمنهاةمةأريصؤرما

.1()َالإناءإطارفىبعفهابعدأوتتعاقبأحماك

فماؤروا،بداثياتصويراالا-خماعيةعاداضهمةمضفويرفىاللينةباظطوطالنقاديونوانتفع

لهمرجايضؤجو،ال!ثيلحركاتت!بهحركاتيؤدونوعاتجماوفرادىيرقصونقصاتوراراقمم!ن

فى-ح!ويرفياح!ممنأقلالانسانملاعتةليىفىنجاحهمظلولكن.ا(ي!ت)1ْطوبريشرؤوسمفيما

غيرالتفا!يلءنشيئالاتضمنبفماأءت!د4بنةطالإنسانرأسءن+جصرنفظلوا،اطيوات!4

يف4مماجلللرالعلوىلجذعاعنوعبروا،للا"كأالمر!ىلرالشصوتصويلا.ص!الق!يرالشعر-ءوير

)69(19.,pl.,X,7 XV,,51,55-54 Corpus, pl. ،!,14 XXIV,,81 XXV,لأئلأ..P eh

61عى-ا،ولىممرعصورالفخاهـفى،ن!ىأنورمحمد)79(

,05(,71 A1)**+،و,XVI,;62 Corpne3ء...hص

محال!ء**!م!كاثاrtdmer.؟.199118(

)001(261..Fig.,1 p*+72-71.هـ.".؟ء;,.g,.1p XVIII!0لPreh

)101(4.03,0..! pl..!،*;74 .J .E.A XIV,.1p XXVIII; BAVMGiaTEL, Cultures, pممهe

I r Ihttp://www.al-maktabeh.com



تفا!يلتم!ويرءنءكأ!موكان.،201(ينت!اورنجحا!نسايهءنوعبروا،المقلوبالمثلثهيئة

أنفسهم.ويرتصعن!اإتر!قياالحضاراتفىالبهدائيدالعص!ورأهل!كأيشبهسايمايرات!والجهم

أختها.عنصورةصؤ!ز!ورهـمفىالعامةالخماوطبتوضيحالعجزهذااينقادلِونوعابم

اد!ثيرةظرممنامنبقو،ساذجماويرافالضهروأفراسالأحماكصيدمناظرالنقاديونو!ؤر

ثبتهوتدحولالحبلوعقديلطوحبلفىطهرفيطافالخهرفرسكأأةمربصيادايمثلا()3ْمنظر

منآخرجانبعليالمنظركررثمcوإدهاالنهرفرمى61!بانبالرسامو!ور.الشاطىءأرضفى

،الر3مساصةلضيقالخهرفرسووليدالص!يادفويرعنفيهاستغنىبعدأنولكن،الاَنيد

لمجةتلالإلىكأعزأخزتطوطاأعلاهالمأءوص!وْرتعبرعنمتةاطحةخطوطاءخظرهأسفلوصور

البمر.!صىعلى

يصؤرفةصقلبفىص!يرمظس،ءناظرهممنبهيستشهدماأطرتومنcا)4ْالبرصيا-وصؤروا

النةادىالىسامجمعو،الظباءلصيد!هلجيلهفىويخطكعلأببعةأرخلفهوي!دقوسهصلءيادا

محأولاتعدةخلا،،تضحثوا،اللينة4وخص!إطدةلحااخطوطهبينالصغيرالمنظرهـذاتخ!ذفى

ب!ورتهمنها!بىصيظهرحتىرأيى!ففىبعةالأرال!بفرتب،رممهمفرداتلتوءيح

عنوعبر.مضابعفهاويخفىيعضبعفحهافيتل!الطبيعةفىصا!اعلىرحمهاءنعو!ا،كاطة

طرية4فىوصؤر،التلالتعبرءن!غيرةمئلثاتمنظرهمحيطفىفح!ورابسيطةائلهبوساالصيدبيئهَ

منفصؤره،الصيادجسممنقسطاكبريظهرأنوصاول،الأ-جارعنتعبرءخيرةتي!نبهافروعا

.()1ْ5نبلجاامن-سمهبقيةورصمcالأمامءنو-أضفيهصدرهورصمcيضينزاو

تم!ورفظك،والحيوانالإنسانفويرفى،نةسهالمنوالعلىالنةاديةالىسومأغلبوجرت

يخفيهأندوت،الاَخربجانبأو،الاَخرفوقمنهاالواصد،بعفهاعنمستقلةرس!ام!ردات

مثلمقؤيىينكاناإذاالقرنينخلافيمانبالجامنالأرجذواتتصورأنعلواعتادت،يقاطعهأو

.ا()6ْالأماممنتصويرهماعلياعتادتفقديرانالةقرون

،عصورهأغلبفىالممرىالرممس!تلزماتءنةمض"أصبح،الوسائلهذهبساطةءنالرغموعلى

رحمهممفرداتإظهارعليحر!ونالرسامونوظل،واحمدةيةزاوءنمضأءنيصورالر-لفظل

بعفها.ءنءبعدةعلىتصويرهاأوبعضهاخلفقئليبهاطريقعن،بعضعنبعضهامسعتةلمة

86-ص،1091القامرة-والثانيةالأولىنتادةوموررصوم،شكرىانورمحمد)201(

)301(13.,Mahasna,.1p XXVI

(PEST,Abydos U01p !! .%( f;ك!!؟!،.Eg.,pl13.!هم;,Ibid.,.1p XXVII

21,لم،+2)0.1( Ta31-11صالابقالمرءجع،شكرىأئورمصدورابع2-ول،3،كل!لأ

.هـ.ل!.+.حم!.ا!ة!!!ه!!فأ.ا"-.3!!7ص-السابقجع)601(

Ire
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رصم،واصدويرت!غيرفيها!ميعرفلمولكن،الصناعةءالاتي!ؤرواأنالقاديونوصاول

.1()7ْنالظلنسجأوط!يرلعملانولانبهمابباوءؤرجاير؟ن-ياأويراينسجانح!جلين!فيهأ-دم

،(والصبار)1ْ8النخلوسعفالمأءتاتنبامننوعاأصدعشرن!طيةابرسومهمنةادةأهلو!ؤر

وامتاز.(O)9ْ!ورمحولراتالإطابرسموارتقوا،خارفهمؤفىالمنتظمةالدواشفويربدأواو

قارب!ورةالقواربهذهءق!وربقيتو،جهمقوارتصويرفىالتسجلبراعةوالملاحظةبدقهَبعضهم

أفقىمسقطفىلمجاذيفهصاحبهرممهآخرقاربوءورة،كاملجمافيوضعفىلمجاذيفه4صاصرممه

،فةالختفيةأجؤائهدونالماءفوقالظاهرةأجزاءهوريممالشاطىءفوقوقفأنبعدا"ا)ْكامل

.عمرهأهلإلىالنسبةا!ينبالأصالمساق!هذهت!ويرمثلي!نولم

تقريباارتفاعهايتساوىومقدمةجانبيةومجاذيفمقوسبسطحنقادةقواربأغلبوظ!رت

شأنهالهاي!ونيى:!حائصتميزتقواربعهمرهاأواخرفىبينهاظهرتولكن،المؤخرةمع

،مقدمتمافىلن!يدةجرصطحهاووجودفوقمقم!ورتينأومقصورةو-ودومنها،11إةالتاالعغودفى

(1111مؤحْرتةاعنمقدمتهاوار-ةاع

جديدةرفزخامنهالفواوأتاساأ!لديبدامااالئئلةلماواالمستقيمةلخطوطادةقاأهلوارقى

نجطوطهمبرحمهاالفخارسطوحعلىحفرحاعنواستعاضواالحادةالز-زاجوخطوطالنجومهئةعل

فراغاضها.المتقاطعةاظطوطغلاالتىصاءاله

زخرقةالزخارتبهذهتحلدواأنأرادواييندالنقاأنإلىن!فورتوفراوكاباربترىكأءنوذهب

أنسبةبافعلاالرأىهذاقبولوي!ءن،)112(السلالصناعةفىاأيمارسؤَكانوااىاواظوصالةش

إلىبالنسبةقبولايصعبولكن.)113(العامشكلهافىالسلةت!به61!االمنسقةالاْواْلىز-إرفإلى

يبتدعهـاز!حرفةتخفيذفىلىسامواأالصاخرغبةفيهاتيومابقدر،التقل!درغبةةيهالا-طهـرأصحرىزضارف

تفحمطتهاهذهالزضارفالتىالهندسيةشبهالأش!لءتكثرةعلىالرنمأنهملاحظةءوذلك،()114بضفسه

تقلالىالسلالعكسعل،بعيخهاد!طذجبالفرورةفضعت!نلمأخهاأى،قليلبإخ!االتثابهف!ن

.7()(03..T&,L op. Cit., pة!Manuel, ,1;286 BAUMG64لأ،!لأ!حمه;.Bad.Civil, pl. XXXVIII, 07 ,k and p

)801(.61!.،.Preh.Eg

'()01،،!!5.Die Kunst,!س+!a2656+41;36,!،35,,01,;12 XXI!72،ك,,Ibid.,pl. XVIII

274ص-1662القاهرة-(المصريةالحضارةداربخق)القديمالمحرىالفن:صالحالمربرمبدراجع

)11.(94.,Preh.Eg-, pl. XXIII,,2 %V

11()14.,Fig.,,11.01 Preh. ,.gE.1p %,V,94 XXIII,;2 Mostagedda,.1p XXXVIII!!!ءلأ,.An.S

)112(49..،-5 Studies,هـول*!*p001-201;.Preh..0..8+;47 Diospolis, p.;14 CA.! ET, Debuts, p

113()25.24,,h.Eg00 pl. XI,,14,18;91 XII!

(VAND1ER,Manuel, ,I.267-266 1( I t0651م!له,,pl.XI, ;15 % Vا.Ibid
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النقاديةالزخارفبعضأنذدكإلىمجرتلباوافتوأة.3MQبير)حدإلىفهـازضا!بهوتتشاْمماذجها

يعبرالذىالزبعقاجاصاطمثل،رمزيةدلالةأوءهـيامعنىكللبعضهاوأن،الجلدزضارفتقلد

.الا؟اء)116(يحويهالذىئلالساأوالمأءعنوايمافى

الىالنقاديةالزفارفأنهوفيهثدُلاالذىة،عهـاالتةسيراتهذهاصمنيكنمههاأنهعلى

النسبىالرخاءمننوععنو!ما!ابهاأذواقبرقىت!هد،الط:فوالذوقبالتناصاغابهااشلماز

سطوحإلىرممهبأسلوبينتقلأنعلىبهوتشجع،توؤفىجممنعلهفىبذلهماعليفيهالصاخجوزى

.)117(النعاميضمثلا!حرى

المحفوربالر3لدظورسطوح!اواستغلوا،ال!لايات!ناعةفىالمعين5-ئةنقادةأهلاست!ب

وهو،جديدمست!لمثفنإلى،البداريةوالحضارة4الا!بالحضارةا!ابجيراخهمعنورثوهالذى

غارانقشا،وغيرهاوالاسي!ال!لةهيئاتسطوحها.هضعلوضدشوافنقمثوا،المجرعلىالنقشفن

وابممم،رزلبااالنقعثر"لي!ىؤرىاالبدهلأهاأبدأفاةةطا!طةال!ناطىاص!لواووا.(1)18ضعاتواولياا

أغطيتها،وءلىالفخاريةنيهمأوابعضفبعليجواالكبيرةيااحظاواواقا!بحاخهرافراسأئاق!!وانجسه

الدينيهَ،عقائدهمالمج!طتهذهبعض-لمواأن!ميدوو.)911(صحلايا!ملبضالعلإاالأطرافوعلى

يانذ!رنءاوذرابقرةوقرنارأس؟بهاجاعليجسهتءصوداءبثفةحمرايةطونيما3منهايستشهدبهماومنخير

صجم!،وراى،12()ْيينالقادعغدانل!بلربةارعزاكجمسيمهذافىباوءرتلورأت،ثديينيقدمان

تجية،النوباصمامرهابدايةفىمميصَديمةةمعبودةفىوتمثلها،بتنوربستدلمعبودرفيقةالربةهذهفى

عليه،تغابأنبحدحورمنافسهإلىوانفعتسترفيقهااعتزلتثم،نوبتمديهإلىالمنتسبةأى

()01163..4.Civil.,!،pالكبايل،ويبمىندميةثبهلخطيطيةبرصمفعادهميرخرفونادمنتأملزالولا

نخارهم.زخرنةلىنفهالأصلوبعلىالجزانرمرلفحاتق

02-91..inAnn. .S XXXV,,181 Fig،!!14;0.0كل!رو!ه Kء."+,.cf.,Preh

)111(15.,BArMoe1TEL,op. cit.. .0 ,57 95 ;f Preh. EQ.، .1p XI

(IV)وفصاوزرالنرركلبي!هوعلاودضنت،الفخاررصومئبهوصمصطحهاملىرصمتنطمبيضةعنا

KANTOR,in.,,8.4891طيوراوحيواناتلهيئاتاحتصاراكانتورداكهامختصرةوملاماتنجديا .J .N .ES

A1()للأ"هـ.4ا(.Preh...!+ pl. XLI !, 7 ;M XLIV, 19,.MCAFART, Debuts, Fig.;95-58 Bad. Civil., pl

J..E.A.,،!لأ)911( XIV,.1p XXVII,,2;4 Mahaena, pl. XI; Archaic Objects,.1p24 No.;01157ZAS

,Taf.XI, ;I Mostagedda,.1p XLIII,;4-3 Preh. ,.RE pl. XLIII, 4 .R XLIV, 19 ,T ;U Corpus

8.051+،ط

(.L,op. cit., .p,31 pl..3 (ITفيBAUMGART
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جديدمممنىتجيةالنوالقديماس،1ونAيةأتباعهاوأصب!!حت!ورتسهىزأصب!تاحمهافىواصوتاص"

.!القديمةيةالممراللغةفىأونوبنببامميسصىالذهبوكان)cاr"الذهبيةوهو

تاتونجاحيواناتغثلعرةءمفردةملاماتةأواني!مبعضي!يزواأنعلنقادةأ!لواعتاد

،ورهز()122وصناعهاتواافيابأصإلىاهلامات1هذهأغلبورمزسف،قاطمةوشقيمةدتوخطوط

الوجهتاجهيخة!ؤممم،عصرهفىادياسيةاعالأوفىءنضح".ونم،"12)مبهأصأمعبوداتإلىبعفها

12نيد)3سطحعلالبحرى t)125(متطليرإطافوقينهضصقراوصؤر،يةالمصرالآْإرفىةصلأول(

.الحامقمرالمددواجهةإلى،يزىي!قدف!،لبذالتاالعصوِيرصضأ!ب!!

،لنساءأغابهاوظل،نقادةحضارةفىوالفخارالم!لمصالمنالص*يرةاقأثجل!ناعةاشرت

لأنأو،مبتدىءفنانكلشأنشاخهمالاَخرالجنستمثليونيؤنركا:واالرجالصناعهالأنر.ءط

اللاقى/والجواوجماتالرإلىشعضفظلت،البدارىحضارةمنذتطلبغاكاتطلبتهاالموتبعدمائدعقا

لمتض4المئوفىتمناهناللاقالرازصاتإلىوشعض،الثانيةحياتهفىالذرارى،!غلنأنوفى41جمنى

وشكل.ثانيةيبعثحينالحايةعليهيسب!نأناتموفىكنىاللاقالرباتإلىوقىمض،الاَخرةفى

ت!بهمدببما!ةيرةبرؤوسواضعة11والنساءالرجالت!افيطمقالصغ4بدا!طائفهَيونإدارا

لَثرأأخرىطائفهَجمانجهاإلىوشكلوا،)126(أحياناباللونعليهاالعينينومثلواالطيروؤوس

علإ!ورسوهاتارةالصلم!الفىوجوههاكللاحوشكلوا،مستديرةبرؤوسمنهاووضعوحماإتقانا

بلغهاالتىالاتقاندرجمةتمافيا!ممنالاَنحتىعليهعثرفيمايبلغوالمولكنهم،)127(أخرىتارةباللون

بديخاتنساءالنوءثنثيهلتمابعضومحووت.العا%ى)128(ممثالهولايةالفخارتكاثلىفىالبدارىفنان

الدهرفىيةالسولتراطنححارةوعاصرالع!زببروزاففؤريممنجنسإماءبترىاعتبرهنغليظةبأرداف

ول!نهمالمتوسطالب!رحوضفىصغيرة!اعاتفىيستقرواأنأفرادهوعاول،الأعليالقديمابررى

الصومال؟واحىالىثمالنوبةالىارمخ!لمواحتىمشردفيمستضع!!نفظلوا،أطهبينالاستيطانءنمجزوا

Considerationssur.391بم)121( les reli ! ons egyptiennes, p-802-702صوراجحء!م!!9!ثا

(y"))916201ا,,er,Iنأ!Altertو05;348،!ه!هه.Naqada,.1p LI- LVII; Proh. Eg

)123(2.38,.n,op. cit., pl9!5!ء.!ه!;77ه!!مم,CAPART,Debuts

()124326.in.J.E.A IX!و!كا!!ه

)125(.TheMaking of Egypt, p!!ك!لاس!،

WO(01!-+.،.8 +p27!م.*هـ()(Ibid., .1p III

(IYA)1..5-،.7المفررةالبومىاموافىحولبالصلصالالفغ!ةلطليلهمبعضوضكلواp XLV, .92 ,03 p8!ا

لماليل،ثكرىانورمحمدرابم،المدفةمحضالىالانخىالمعروفةلملايلهمباطةلرجعوقد-

عى2-القديمممرداريخنجرقنالات
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الىب!مالمطافال!هىحتىجنو؟ا.نهاقىحواثم،الحديثةالدولةع!-رحتىبهاواشقروا

cاr)9الآنحتىفيهمنطوينوعاثوايقياأفرجنوب

G.وخرض! .D Hornblowerثيلغابدانةانفيهلاحظ،يزىرأى.نمنطفيئآعثر3خربرأى

دونسينجنسعلىيقتصرلاأصوذلك،و!!االأردافورنصوولا!ه3ابت!ونقادة

اقربف!،لذاخاقصطتقدإذاكانتاقاضلهذهبدانةأنقالأنيمكناو!ذا130(3خماْجمنهس

هذهغاذجأطرفومن.الإنجابءلضماصا-بالةفىرةكيداوتأنوثةالألمظاهستضضيمات!ونأنإلى

.بيديها)131(ثدييهاتةدموأخرىرأساعلىيدهاتضعلسةجماأنثىيمثلماال!اثيل

رأى!رض،إلىفرضم!نالوضعهذاوأدى،أعلىإلىصرفوعتيزتمثلنثىالأذراءاماكانتصيراوَ

إلىاعلىالذراعيزأنرخينَ!هوهوفرض،(فىأخراه)132المَوفىلإمتاعاتراؤ!غثلثلاقااتبهأ!ا

،(نيد)133الثانقادةعصروضلا!نفسهالعصر!لالالفخاررسومفىا!حبةالزصأوضاعءنظل

G.فيهرأى3خروفرض .D Hornblowerالأمتسبغهاالتىاطايةعنيعبرأعلإلىالذراعينرخأن

بةالظفىلأال!علامةنحم!ت!براىاالأغراض.عضمعيفقمماوذلك،المتوفىعلىالأءالاَ!4أو

زيه*ورهورتجمعوقد،تقديرأقلضلالنظريةاكا-يةءنمقبولفرضوهو)134(يمةالقدالمصرية

.الأمثيلت!!باصم6تلياقاهذهوحمىالثداينوامتالأءالذراعينر!ظاهسةبين

نا،أ-!ذراءينبةيرمماوو،3فأأوأزدامبهيرمتصالصخيرةثيهلاقاهذهأغابأنولوحظ

يمسهرمانوتيل.فينال!ءنطرفىيبرزانينقم!يرب!وءينذراعي!اءنلصبيربانعهاصاا!!أو

وهو،(Ira)افىوفىخدمةءنالهربءنثيلالاي!نمعواأنبهأصااستهدفصعرىضبضالظا!صةهذه

ينالذر"تمفليءدملتفم!يرقبوله!هبالقدمينتمثيلاعدلتف!يرقبويهح،وإذاشكلايخلو!تت!ليل

البداقالفنأنأوالصاحباكتفاءالأطهـافتمه-لعدمفيهعلل،آخربرأىشكرىوخرج.والكةين

ي!رفا)ىالأطرافقيةجملاهمامودون،بضفاصيلهااهمامدون،!ورةأبس!طفىنيةالانسا4الهيةتجثيل

)136(الهشا)!إع!الءنلصناءكاء4نةللتاتت!رضهاسرعة

واضرىبفرنحاالسولنريةالحضارةمخلفاتفىعلبالامئركثبههانويةتماثيلوبنبينهابترىرب)912(

.Preh..34وكريتوألبانياكراقيافى Eg.، 00 09 ;47 Naqada, p

G..D.."كا*.42.03).13( HORNELOWES, in .J.EA

31(),6.,Preh.,.gE pl.،800,3 V

J.)+ا(ح!Altertumer,4*!!"الأ.32)132( .E.A XIV, .1p XXVIII

13(t)135)3.م,.J .E.A XV)43.م,englauben5+محأ

ماكحبيتملالبلوبينذدعl,ذاتفدالتماليلبينةاومبمدلوريطت،6عىلابقIالمرجع-شكرىأنورمحمد)136(

(op.cit.،00)23المتو!البحرحوضناطقفى
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والخلفالأماممنورؤوصهاجسومهاعلورسثالأ-رباللونالنساءتماثيلبعضولوّنت

ورأى،وحيواناتنباناتإلىقىمي--'-rور'متناسقةوزخارفبسيطةقلائدهاوخطوط

جممروضتيطورفهوونبلاوروعارضهم،(ا)سالوشمتعبرعناضهاخطوطورسوموشارتباروكاىبز

بإخ!ابطواور،يؤكدهماالجثثعليظهرولماكديثةمصرفىشأنلهيكنلمالو!ثمأنأساسعل

محويةصواءلأغراض،)138(اوانيهمسطوحعلييركوهاأن!كلىعمرهاأهلاعتادالتىالرسومبينو

اطلمية.لغوضأو،هورنجلاوريعنقدكا

)913(ضافظهورمسواعد!يدتأصرىةيهامئلوا،لرجمالأخرىئيةبداتما.-لنقادةأهلوصنع

اظفىمبهتقومماغثلمةمتواصصغيرةمجوعاتتشإلفىالفخارصلوسولةالصلصالليونةواتكلوا

حصنمموذجمنْوجزء،(141)بركابهالزوارقصهيرةكلاذجمنهاْصمنعوهمماقىو،(14"ْتصاعوالأ

لجعةاتعدأةواص،باثرااوماطعافيهيهـيءدنفىيديهيضعجلور،(142)3()رجلانعليحرايت"يقوم

منهامةالأويمثلقدجماورةشناتوحيوامتجاوراتلنساءصصيرةاخرىثيلتماءقفضلاوذ!ك،دتفى

.جنب)143(إلىجنبا

قبرهفىالمتوفىءحوضعت!ينأنها:و!ا،جمينصينبأص؟غادةفىا)ماعحالثليت!اءنونةتهى

عااتبايمثلأغلإطوان،الآخرال!المفىلحهلصاالةوائدبحضتكلققأتلحالابطبمةجهايقصديمن

وأغابهاصغيرةجمومذاتجميعهاوأخمهالايها،اصاةأوكاقرجلانفسهالمتوفىيمئلمماأبمثرإحوفى

مثلماأنكا،برالمقاأ!ابءنت*برأنيمكنلالخلقهَادثوهه!أثخاصحاءامثلءخمهاوأن.ا)عحنعفىبدا

.نيد)144(الثاحياذفىال!جزلهمير-و)قوفىأعداءإلىيرعىكاتأنهيرجمنهاالمقيدينالأسرى

Preh.,.gE.1p,"ول,36.32)+ا( VI; Naqada, .p,34 45،; Debuts, .p;23-22 Alte، mer

الحودانييئ.ندالوجو.برئرعلاماتثبهضوواصياناوجوههاملىوكظهر

)138(2.fلحأدسأ،,J..E,.A %,V;33 Mem. de 'I Inet. 'd Egypteممااتقاطعةالخطوكلب!ضلكونانكايمريتعدولم

البداوىعنالملحلاعنكمنالالضطوهـملىهلىهعنلووجدت.البثرىالجلدخطو!الىيرمر

Bad.Civil."01،،!ك!.3

(931)34.,Altertumer,II،،372!!كا;.Recherohee,Fig،لا!ههحمه.J DE

A-عىالابقالمرجع،ثكرىانورصحمد V

+!.".Preh,36.،241.كه+"!5-856.حم!.له!)141( pl. VII,;17 Altertumer

)142(32..Diospolis, .)" VI ,B ,83 p

(،3)%.XI.El Amrah. IX. I694ه-,Altertumer,X

"صالابقالمرجع-ثكرىانورسحمدايضاراجع)144(
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النهرأفراصهيئةعل!لاياكمبعضفشكلوا،3!وبأسلوبالذثيمفنهمالنقاديونومارس

وشكلوا."ا()ْتمثلهىا-ْ!يوانالعامةالخطوطضديدت!كيلهافىوا!فوا،والأكاكوالسلاحف

،)146(تمائمباعتباوهابلار،بشريئهيئاتعلالدهنوجمرالإردوازءنرقيقة!فيرةقطعا

العبزمذلمئةالىهيئةعلآنيةكلن!هافشكلوا،معبوداخهمهيئاتللرصضلىيةالفخارنيهمأواواستضدموا

،)147(عندهموالاْمومةالإخصابت01رإصدىإلىباومجرتلشتقدفيماشصوالثد-بنوالفخذين

به.لابأساعتقادوهو

هندسبةشبهوخطو!وخدوشبشقطالفيلةعاجمنوقطعاالنهرفرسأنيمابالنقاديونوزخرف

يقسمهءادوالعلوىبجزئهيحيطحزاعيقامضهاواصدلكل،وجعلواالةلاووظت!بهوأخرى،محفورة

برنتونوبترىولاحظ.الجسد"148(يمثل!بيراسفلياوقسما،الرأسيكثل!غيراعلوياقسما:قسمين

،الواحدةالمقبرةفىصخرفغير3خرنابءالمزخرفةالأنإبهذهمننابوضععلاعتادوااخهم

نثى،الأإلمطالمز!وفوالز،بالىجملإلىالغفللناببايرعزواأنادوا11أخهمذلكفى.اومجرتلورأت

وقد.()914اكوفىلصالحالنسلووفرةالاخصابعلالةدرة-(كيدإفبإخمهه!الجعمنهدفواوانهـم!

،أعلاهثقبافىالأنيمابهذهلبعضأنجانبهبلاحظإلى،ولكنالفرضهذاقبرلفىأسمنلايكون

وان،ا()َالسواءعلوالموقالأحياءضفعتميمةباعتبارهقلادةفىيعلقكانأنهتمنىممأوذلك

وذلك،!الدتج)151مسحوقأفىعلداضلهفىعز،عصرالبدارىإلىبعود،وقدمنهاما?ميهاقدم

تثج!!اقطعفىبنخارفهاالأنيمابالنقاديونوقلد.الزي!ساحيقلحفظيستخدمكانأنهيعنىمما

.والألأصتر)152(والفخارالجيرصقالمجرمن

ملاعتجدوونساءرجالتماشلملمنهافنحتوا،ذلكمنهوأهملمأالعاجأنيمابواستضدموا

يدجها،أاعختلافأوصبامنهايةالذ-وثصليزالاتماو،شلالصلصالغافىلهاأمثامنوضوصاأكزوجوههم

يةالفوغيران.)153(لإفحياءفىالعورةتسهترانأوالثديينتحتأونبينابلأعلىاليدانتكونفقد

45(

46(

47(

M

52(

Co.هلا01".!ملأA,148،ءG;1p..حممآ( p

)01-9.8.10.9,،.,.Preh.Eg

,TEL.!،.ل!31(0 op. ci83!5!طة!!ه;Diospolis, pl. ,V B

).Preh...!+.1p XXXII- XXXM

)36-35..AUBTEL,op. cit. pء6ق!*هـ!.Nagada,.p ;91 Bad. Civil., p

Preh.".!د!p1.،كلل!!,25.17,14(

Moetagedda,010،5300،!اولة!.حم!.17-16(

).XXXM،ا.،+"..Preh)53D6bute. Fig. 117.116 (J
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نعتءالتىالمستطيلةالعاجقطعيناسب.مما.ممار،والاتطالةلنحافةباجملهافىتضفوالرجاليةءضها

ص-يئ،ثقأوطوبلشيرحزأحوا!!اأءابفىلابفصلهمابحيثالساقينبالت!لاقضصفكا،منها

مهايحتهلدقيقةقواعدلبع!اوجدتأنه،فوالطر.(lلل!سر)54-كرءحمصاتقليلفىيدوفيمارغبة

.مضعيونالنقاديونوطعم.يث!هاوماالضخكةالعصىمثليرةبمأخرىأشياءفىتبتأنهاكانت

وءوروااكما!أ)155(بيضوقشرالأبيضاداروقطعالدهنحبركلنملونةفيزاتتماثيبمام

طرؤ،اي!ونوكا:واالطه!عىبم!ها2اليمانياببعضواست!رموابالألوانا-سامهاعلىقلائدها

ويزودوغ!،مجوفايرحشالعرطرفهابزكونوببةءإطويلةلم!يةرجلرأسصيمةعلأحياناالدقيق

رأسعلىي!كلونوؤ!،فىقلائدأونحوهاتعاقنتأضهاغعلىتدلقدمثقوبةءاجيةب!روةأعلاهافى

عنتجدقدداويةخطوطاتمثالهضهايةعلوي!:هـون،المثقوبةالعروةعنعوضاالقدرهيئة!احبها

ها:درومصنيابالأهذهأغراضراءكثيرة3ونازمثت،()156يلالطوبهثويةخ!ا

يونالمقادقداءْمحريةوكاشاتمعبودات!لالم!--يئرؤوساوأن،غائمأضهاكانتثارففرأى

يدلبف!اتجوأنافرأ،تالفرأىإلىوهورنرلاورمورجاندىوذهب)157(خارقةقدرةؤيها

رأي!حابساطةوخالبدائي!)158(والعةاؤيروالبضورال!ولمساحيقطفظتستخدمكانتأن!تءل

اممحلامنمادة.،أشءلنيمابالأداضليعثرلمنهأحم!،الامجرد-.4المكالرؤوسررواعتباقبرلوإم!ن

يرةالصابوفةنيمابالأأزدمأنعنأسلفناهماأخرىناجةمنيضافأنهواو.غير!اأوالبضورأو

جرزةمةابرمنمةبرةفىءثر4وأ،ا،هنجمس!وقآثاربداخلهاو!دت،البدارىفىعايهاءثرالتى

،البةهـةرأص!على!ةبرأصحهاوشكلت،عاصىنابهيئةأوقرنهيئةعلشكلتالفخارءنقطعةعلى

مادةعلىو!فيقرناأوأإناقلدتأن!اعلييدلعا،)915(أنفه.نوزرءايديهبينا،ْوفىأممتصعا

مستسبئ.عطرية

هيئاتأنلوحظإذ،أسلوبهاإلىتعدضهاإْمماو،و-ررهان!ابالأأغراضفىالممثكلةتخصرولم

ةدلمؤاايهْلمصراثصللغااال!ثىءعنهيئاتإمضتإف،(؟)يلةالطوب!اوشاهالحاتمفلييقةوطروجوهها

11ص-السابقالمرجع،!ئكرىأنورمحمد)154(

)155(22.02,،01.Preh.Eg.، .! ,9 pl

)156(.mer,Taf ,18 ;45 .J .E.A XIII, 024 fفأIbid.، .1p ;I XLVI, ;1 Debuts, Fig. ;014 Altert

)157(3.27.Altertumer

)158(243.,J.!! MORGAN, Recherohes, .p;63 .J .E.A XIII

برجحانوكابارلبترىراء"خرى3يستمرضحبت،15-1؟صالابقالمرجع،ضكرىأنورمحمدوراجع

وأوانىوصلاياتقتالاشاهـومقامعملىالملنحيهةالرأسبظهورممهاويتئهدان،...الحرفرضفيط

ورلئة،كريتجزبرةفىأمثالهاوجدتوقد،أصحابهاخدخاصةد!لةلهاتوفرتأنهيحنىمماوذلك،حجرية

ب!!البدبن.قديمةصلاتوجودايفانىرئر2راىفىيعنىسا

)901(.23.Gorzeh, pl. VII, ,13 p
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ثيلحبنذاك،اقافىفَالمصرىالأسلوبا!قرارإلىءرمذلكيرجعوقد،عمرهاغيروفىفىعصرها

بلادمنيراههورنبلاوركانوإنعصرررهندرىلاضارصحىبأسلوبصناعهاتأْتإلىيرجعأو

.(016)ينالنهر

والح!رش!!اوالعظمالعاجءنرقيقةصكيرةلوصاتالانسانئة!علىلمقةالمحشنىإبالأوشابهت

بترىاشبرهامديةذقونالهاوجحدوا،هوءفىرالإنساذبرأس،النم!فيةثيلاقا4هتعلأصاجمها

هيئاتصدورهابعضعلىومثدت.ونساءلرجالطويلةذقونمجردباوءرتلواكأبرض!ا،طويلةلحى

يدلماالثقوبهـذهفىبترىورأى،صةلميةخقوببعفماوزود،والنقطباظطوطالقلائد

صاحبات!ا)162(.أنوثةإلىرصضباومجرتلفيهارأتبيما،)161"قلادةفىتعلقكانتأن!اعل

مثل،اروالفضال!لممالأش!لمنيبةقرأش!القثيلوالعظامالعاجؤطعالنقاديونخدموالت

ءخيرةحيوايةهيئاتوشكلوا)163(الم!دينالجثاةوالأسرىال!وفيومشوسالأؤزامأش!ل

منفعةبلبتمائمالظنيغل!علتحذوض!افيماكانوا،)164(الرقيقةوالأجماروالعاجوالفخارالم!لم!المن

البقرةرأسهيئةشيوعاأعثرهاودَنت،بمَاازفياغرضجانبإلىحسددغأوةمرردغأو

الحيواذ؟لالأشرَوأطرفومن.والاخممابالأمومةممظاهر4!كمن!!اولكل،النهرفرسوهيئهَ

داشيةخطوطا-سمهـاعلوحفر،قردرأسهبةعلىرأسا!احبهاشكل!كيرةنابؤطعة

.)ak'Oطوبلثوبكاسفىملفوفاحانلوكاجحلته

الصروفكانوإذا،نقادةفىالأوائلالغاثيلءناعأمامالإنتماجمجالاتتعددتوهك!ا

تزدىوقد،و!ررهاالممدفةإلىير-خزدذدؤ)ن،الإجادةصدإلىلايم!لالاَن-ىإنتماجهممن

اتال!إفى-همنتاإلاتمجاتعددأنوالمرج.ن!اطهموجوهمنالمزيدصرفهَإلىالمست!ةبلةالكثوف

مجتمعهم.ءيتناسب،ياتالفرووإنتاجفىثلممان!اطلجهيقاكان

منتجسيمWainwrightفا!تذج،و!ارجهامصرفىبجيران!انقادةءلاقاتالباحثينبعضوشصم

الب!رىالوجهراتوحضابدالصفىنةادةبينال!*تاسمرار،النقاديةنيهَالاَعلىالأ-رالتاجهيئة

وارقزتسلكهكانتالذىالنيليقطرعنلايخهمابسراالاتصالسبيلوكان،""166ال!ياسيةووحمداته

الخهرينلبلادالأولىالحضاراتثيل؟آشبهاالنقاديةالعا-يةاقاثلفىهورشلج!ورورأى،ثنقيالفر

،(اسوصيةاا!ضارةبا!مخىطأاط!إراتهـذهممىوإن)لينهماال!لاتقيامعلودليلا

J..E.A,024!ا016( XIII

)1614-1.!.01-9,8..pl!35-34)162(.."ل!ط,.op.cit!سث!+!ه!!هـ

12-11صالابقالمرجع،ثكرىانورمحمدراجع163(

(165 eh."."+.! 301(164(3.1p,Iو.Ibid)166(؟12حاثيةراجع
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المراكبوكانت،0Ily)ديةفقاعلآنيةتفعةصمقدمةبض!ويرصكبذاتاعتقادهءوابعلواستثحهد

يلاحظول!ق،()168ينتينالقرتينهايخةحرلاتست!يموقد،رأيهفىعراقيةكبا4ضلمرتفهاالمةدماتذات

طريقعنممبهاكانالقريبهَالاَسيويةالحضاراتينومهسبإنالاتصالسبيلانجمانبهماإلى

أملإلىبالنسبةالسويسبرزخلِقطروعنال!ميدأهلإلىبالنسبةالأحمروالب!رالحاماتوادى

ر)ءالص!س!نءنجماعاتالمصرىنبالجاءنالاتصال!تارسلنكلرواءتبرْ.ا)بحرىالوجمه

الأواصروعقدلينالحالِإنوالبشارالصبابدةأجدادفىؤكلثلهمالمحلييناصابالأهلباصممماهمالمثرة!ة

.)916(مئلهمالعورةقرابيرتدونءورهمفىظهور!اساسعلىالعمرةحضارةأهلبينو.ين!م

ديةالنقابرلمقاافىوردوالفف!ةللأزوان(ااِبسدولأ)ااممتىمناتزاخربوجودولاريىوماىبزست!ثهدوا

اطرر!ثةحتىباجشرايهفىتمتدالتىوا،مادنالأجمارهذهمصادربينونقادةبيناتصالاتقإمعل

قتمىانلىزاتهذهبهاوجمدتاىاالمقابرأنالظنعليضابانهولو،)017(إيجةبحرحتىوشدالا

الأخثابا!ىتوردوااضهموت!يلدبرنتونلواحته.الأولىنعَادةعصرإلىوليسنتالثاقادةةعصرإلى

.الثكمنيبرألاJغا'-ا!ذاي!نوإن.171!)النوبةءنوالذهبياسورمن

والمثلثاتالزجزاجزخارفإينالأواصرفعةدت،ذلكمنبعدأهوماإكباومجرنلوذ!بت

بلهايقامابينوالعمرةظارعلى(الآخرقاعدةأصدهارأسبليقاالتىاى)اكرابرةوالمثلثاتافىخاقبة

،رأي!افى،الأقدمهىايىوسهءضارةكانتلمUبأنهوخرجت،الإيراقسوسهظارعلى

الكلبصاحبالمصرىالصيادورةحىخمشاب!"مقارنهَوعقدت،العمرةحضارةفىالمؤشةفهى

4ندباعارضهاْوتد،الاحمالب!جمدةزالتلاآراءهاول!ن.)172(قوسهيعثرعسومىءيادورةوص

فىصس!تةلمةن!أضهااحماليمكنبسيطهَزفارفالمتموجةوالخطوطوا:ثلثاتالزجزاجزخارفبأن

السجاددونالعورةقرابيرتدى!ورتهفىظهرالممرىالمحيادوأن،!دةعلىضارتيناطمن

بيدقوصهوأمسك،ي!تينررأسهعلىالايراقو!لجماواصدةري!ةرأسهعلووضع،الايراق

4ندصةاوعقب.كنالاْبديهقوصهالإيراقالميادشرعليما،الأخرىبيطهعربهمةودومحب

يمكنوأنه،العصرةلاريخيسهقولابمححتهتقماحلمإيرانفىالأولىال!وسيةغىارةاطتارغبأن

.()صه!االزخرفةحيثوكلنا)!مماعةحيثءنالعمرةظارفىوالإقليميةالأءالةتأكيد

،البحرىالوجهأهلمقامعرؤوسءنرؤوساهيئاتاختلفت،للةتالءتماحالنقاديوناستخدم

متين!الدمنبسيورإ)يهاوت!دخشبيةأيدفىشبتوكانت،الخروطوهيئةالقرصهيئةواتخذت

(168(we also Mostagedda, pl. XXXVIII,,4 .p.84)V1)(1صفحةراجعA1186و
)916(39..op.cit., p93!3891;ه!،"حمص!كا,tحإgs of Southern Upper Eg!حRock Dra!*!ط!!،

)017(op. Cit., L168!كلمم!،Preh. ,.gE .p ;48 MASSO

(Newlight,.73 (M!84-83،!*لحهس;,BRUNTON, Mostagedda

72(W)3 BAUMOABTEL, Op. Olt., 45f.(I)1926ع.,ANDIER, Op. Olt
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الصل!الءقرعئيةأخرىرؤوصاالحقيقيةالمقامعرؤوسجانبإلىوصنعوا.النهرةهـسجلدمثل

اينتفعالمتوفىبجانبتوءحاو،ومحريةدينيةصاشمفىتشخدمكانتأن!ايحتملخفيفةأجماروءن

يصنعو!اأو،احياناملونةنجطو!ضهامقايلونونوكانوا.الأخرىحياتهفىيناسبهانضفاعابها

.)174(والقرونالعا!!ن

كثير،ضىءفىالتاريخيةال!عحورضناجرءنتختافلاخناجر،!دهمأواخرفى11!قاديونوءخ

الجل!،منقرابفىحفظهاأواليدقيضحةتاسببضمقافىتثبيتهاأوالمسلوبةهيأغاحيثمنسواء

صنع!االتىالظرانكنصالتعدلمولكنها،الظرانمننصالهاأغابيصنعونظلواأ!ابهاأنلولا

الظرانأنواعاجودالمحترفونءنا!اوايذقىة-الابحت2أإْمماو،البدارىعصر-فأسلافهم

المعينهيئةعلجميلةرقيقةس!3!نجر1اظةءنعواوص.كبيرةبعنايةقوضهاوقيويسووضهاقصدءن

ذاتأ!حرىس!كينلِ!نعونبدأواو،ءا!4مناسباتفىإنزااللايىكعمالخصصوءااضهميحتمل

.الثجر)avI(أوراقهيئةعلىمموجهَوسطوحقلحِلابقويسامقوسةأطراف

است!حجتهاكا،الأولىنقادة-ضارةأوالعمرة-ضارةأهلحياةيصورألقترىظندرزصاول

صشاصمةصالعلىاكاجتؤيتهءنا)ثلاثينإ.!لمةايعاصرفيمافصورهم،)176(مقابرهمنحلفاتءن

افىوفىيدفن،العمقتيلةيةداشحفرةمجردعنمنهاالواصدةشدلممدابروهى،برهممقافقرعا!يهادل

يوضعولا،نحا!ىبدبوساطرافهبكتتشاماعزبجلديلفو،نف!صهعلىالمنك!قوضعفىجنبهعلفها

ءلايةفيها.مهوصحتماوقليلا،السوداءادفةذىالأحمرالفخارمنواصدةغيركأسفياهعه

الفىارفحَرةمعهاصلتليثية!راتيترىيعت!رة؟،الأقوامهؤلاءعلىوتوافدت.المعينهثتعلى

الاَنحتىموجودةياهبقازالتولاالسلالزءارفت!بهز!ارفهالذىالمتقاطعةاليعكحاءالرسمذى

تصويرمكثرةفىظهرتراقيةفنيةاستعدادات4راصدعلىإليهاواضافت،الجزاوتفعاتصفى

العاجثيلتمامنأْتجوهفيماوظهرت،وكائضاتهاالطبيعةعشمَترو!علييدلمماتاتوالنبالمحيوا؟ات

(الغلاظالأردافذواتالنسوةمثلتا)ىلا!حلصاشلتمابلمقافى)اسراتدونأ!ابهامثلتالتى

الفخارأش!لتعددفىوظهرت،براققأزرأوأخفربلونالمغشاةانلرزحباتصناعةفىوظهوت

الرتيقة.اطادةوالس!!يناشوكتيناذاتالحرابأسنةإت!انوفى،اماجواالمجرفىاواعهَخاصوفى

.،fib.Eg.لمح!105)174( .0 ,22 pl. XXV; El Amrah, p. 36، pl3-2ص-القالدبابيى،ضكلرىانورمحمد

الىوأفالى،اتابعلويْتهمن.،-36المراحلبينبطالرققةوالكاكينالخناجرصاعةيترىبدأالم)75

فىاتالرقيغةالكلعنوجمل،المكةذيلهئةملىبئمتننهايتهافىنفرجحرابرؤوسالعحراصلحة

السكاكينظهوربدايةفرد،المكىالىلولارماوذهب.النانيةنقادةمصرانتاجمنالمقوسالطرت

الثانية.نقادةالاجمنالئمبتننذاتالحرابرؤوسوجمل،الأولىنقادةممرالىالمقومىالطرفذات

.seePreh.,;28مث!!!،!3 Eq.،.،;25 Moetagedda, .p;9 Bad. Civil.,.1p،*8**;3BAUMOARTEL, op. cit

Theplace.7.3-6ص،الظرانمنوا،دواتالأ!حة،ثكرىأنورمحمد of Egypt, ,311 n

)176(48.47..Preh.,.QE pp
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الرقى،منيةموازصالعلىكانتبيوتهمانفىشكلا،إنَماجهـمهذاقوماأنبترىافوأص

بيوغمفلمولا،الأوائلا)شقاد-ننمبلغالفنىإنتاجهميبئلمالذينالحاليونيقياأفرأواسطفزنوج

.ب!الوتنشقمن

و،لمق،العورةقراببارتداءرجما!ماكتنى،والوجما?النظاؤمنفلجبعلىالنةاديونوكان

خم!ورهننساؤ!وغطت.مستعارةضعورافوقهاوارتدواالظرانمنبثفراتشعورهمبعفمم

المزخرفة4اماجصان6بأممفإطيلةالطوشعورهنوم!ثطن،أهدابذاتنص"كأإثواببأالعورةب!رحتىما

بالدهنجيون!نجمنوز،4نيصيىالأشوَقىخره!اشعربإسدباؤيهاوثبقن،لِمةالطوالأسنانذات

بيوتهـ"فىيونالنقادواقئنى،..وال!اجالأص!دافمنوخواتمبأساورورجالهنهنوتحا!ن،الأ-ضر

.الفخار)*ا!علرسومرمتشبهبرسومسطوحهاينخرفونكانواالفخارمننيرةصمستطجلةءنادلِق

فىالفرديةروحكلؤعلْوأ!اب!اخاعاصلت!.ينأي!مأواعلىرمموهاالتىالعلاماتودلت

على،والبساطةوالرقىثرةوارالقلةبينياخمهامحتوواختلافقبورهمتساعا)ختلافدلكا،مجتمع!م

علىوفقرا!مأيخاسهمبين4بثاأبديةحياةفىالأمليفيىعوعل،لينهمالزاءياتممتواختلاف

.السواء

ول!نه،براعةوطرافةمن،العمرةحضارةاهل،الأوائليينالنقادباةبترىيرتصويخللم

ا!طشافقب!ييندالنقارةلحضافهصشبوءىبزان:ينوهماأصعلقىتجتو-وه!مفمنلكيخ!لكطلم

القديمرىالجصالدهسءنحياةيينلممراانصقالبأنالظنإلىدعاهممماوذلك،النيوليتىالعصرراتحضا

ئيراتتأدونقيتماأنيمكنلادةنقافىلحياةارئإلى،يسميهكاية)ترالسوةطضارامنعصرأو،الأعلى

-ضاراتفيهاممتخصبةْأر!اظلتالقديمةءصربأنأيامهأواخر-ىاعتقادهثم،خاوجية)178(

الاكأقادإلىهذابهودخ،()917لجةأءمح!4طضارةموط-اإط*قاتكنلم،ول!نهاعليهاوفدتخارجية

18()ْأشوية!هـاتالىذيئالثانقادة-ضارةوردليدة!هـاتإلىالأولىنقادةحضارةردمنمار3ه

النيوإفالعصرحضاراتفىالقدي!ةأصولهاتعدملمالأولىالنقاديةالحضارةعناصرأنوالواغ

التاسية،اطصكارةمنذالصعيدأهلعرفهاالهيضاءالتخطيطيةفالرسوم،النحاسىالمجرىالعمروبداية

ونحت،يةالبدارواطضارةالتايبةاط!حارةإلىيرجعءناعنهص!اورز-4رالفظأش!لوتؤع

p.للاا() L12473.!!؟!و;,XVI!هناطDiospoعورععمالثانيةنقادةممرخلالائالهافىظهرت!

لم!ول،ك!ه0p،سلهpLحع!.13-01الكربونلثهأصدبلونبمضها

(ngof Egypt, .p.161 (1V1) Preh., Eg.47.0..1(VA!ه!he!!،

بمدهاوعا163صراجع)018(
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يةالبدارالحضارةالىيربمكأك،واو!ماركلنا!طمىتشميملمهاعنفضلاوالعظامال!إجمنثيلالط

الحياةفىوالأمل،يةالبداراطضارةمنذبدأتالمجريةانلرزحبات،وتغثيةءاقبلهايكنلمإن

درمنجمرىماظنهإلىضرورةمنحِنلمو!نىا.التاسيةالحضارةإكبجذورهبفربالأخرى

إطلملاقا.دخيلعنمرإلىالنقاديةاطفمارة

منالأولىنقادهأهلاعتبارعلييهموروافقهإْكلأو،وعدهمذهبهيذطبلميرىأنوالواغ

سكانمنجماعاتبينوبهينهمفنكلربطفر،آخرمذهباوشارففنكلرءنصسلكبيما،OWالليدحين

با3!ويط،مهاهمالعورةقرابيرتدونخورالممرسومفىظلمور!مأساسءاالمثرقيهَراءالص!

نءكانواأهلهاأنالصعيدعلىالأولىنقادةمةتجاتز!رءنشارفيواسنتج،ينادليلجبالاأهل

.الأحمر)182(الب!رطهـيقءنبيةالعريرةابرزشبه-!وبءتمصرإلىوفدواالذفيينالحاء

الشرقيونلجبالأهلاولالاالليبماحوننهأإلاالاَراء،إسرافهذهءنناهماذكرإلىنححافماو)شى

بينهاب!الرواتعقدبحيث؟ج"وتداديةالهةااطنه!ارةتعاصرحضارةبلادهمفىش3واقد،ءعونلحااولا

اختلاطهمجميعاب!ماختلكاإاوحؤلاء،فقدعقهؤلاءكلعزلكانوامصرأ!لأنبذلكولانعنى.بإخهمو

!ينالساهوأنالآنحتىلمرجاول!ش،بال!ءنهذاالأولالفصلفىأيىلصاهالذىوىوالاةلجنهىا

ارتقاءإليه!رخ!معلىيترتببحيثأهلهءن-نحارةأرقىي!ونوالميل11ْبوادىاديطينواطإ!يين

-ف!ارته.

نءصدوداعتقادفهو،أ!بلةداظيةطغحارةموطخاتكنلمممربأنيترىاعتقادءنأما

الاقيمىضارىاطاكخصصيةبداعنقبلمقأيىافناهوما،الآنهجملاأكلاأساسعلىوذلك،أيىاسه

العصور-نح!اراتالةاءيص!حءنسووْ.،!اؤضصلاcنةسهالأوسطالقديمالمجرىالدصشذ*!رفى

كاملى.أ!ا،لجةالطرالتارتء4

ا!ت!اإضأجهمفىالمسبىاالرقىأيصاسعلالنةاد-بن3نمسارقىءنترىتخيني!ونوقد

ممأإْو،بالذاتثار3الاَن-ىيينالنقاد3نمساءنتيتهلمنهأولو،مقبولا!ضا،والفنى

منالطينأ!ابهابناها،صمدةمساكنت!بهفهيرةمسا!نأطلالالهماميةفىطوم!ونكيهتونتوءإ

الداخلمنجدراكااوليسوا،الأرضسطحتحتمنهابجزءوهبطواداشيهَشبه4هيضعليالدبشوكسر

منالعامةهيأتهـا4ممحرزءخ!االباقيةالقلإلمةالأجزاءتسمحولم،اط!يروقد!لبوصباوكسوهالطمىبا

كاغيلجدراخ!ا/أنلوحظولكن،زيهاوا)نزول)ي!اإالدخوليقةطرولاس!وةها!يئةولالخارجا

خفيفةمموادالغالبفىلِغطىكانالذىسقفهامساصةكخحإيقممأر،العلياأجزاغافىالتقوس

.(ر)183ال!يفعاوفروعلبوصكا

.A.MORET.61،.د81د181() Histoire de 'I Orient

(CY)61ص-بكرأبوالنعمعبدتعريب-التاريخفبرعنمصرتاريخ،شارفالكحندرراجعا

)183(Bad. Civil., 82..f 44 .f، pl. LXVI- LXVII
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تدمكانتمثقاربةمسافاتعلالأرضفىدقصَأوتادعلىالمحاشةقريةفىستانججاروءثر

وحمدهاالصدفةتكونأنالم!متبعدمنوليس.)184(وعلوانصمدةدراوىت!بهبسيطةاكواخجمدران

النوعين.هذينمنرقياأكثرأخرىآثارعنالكشفعدمعنالمسئولةهى

يلفالمتوفىوكان،مستطيلةشهأويةبيضاواودا!يةهيئةالأولىنقادةمقابرأغلباتخذت

بصيرهيوسدأو،بهيلفحصيرعليوسد،وبكانتحنهيك!نوقد،المأعزطدي!بهبجلدفيها

.18()ْخشبيةلوحمةفوقيوصدكانماوقليلا،المجدولالخوصوطا?نفوق

إحداهافىوجمدتبثعدةوامنجثةأ!كرتضمنبعفهاأن:وهما،انأصنقادةبرمؤافىولوحظ

ووءمتمة!ودةأوءيرمقصودةتفكيدُلعملياتمهمعظاتعرضتموتاهابعضوأن،()186جثثخمر

.OAV)نظامءيرفى

يةالأسربطالىواازدياد:،وهىعواملثلانةالواعدةالمقبرةفىالجثثتعددإلىلودىأنيمكنو

عواهـلثمواحد،فردمقلدفنأكثراست"لالهايم!نواسعةبرمقابحفوينالحفارخبرةيادة،وزالمجتمعفى

...وا-دةةصمن)صلأالمقبرةاستخدامعلىا!اجهاتجبرالىالفقر

وهى:،مقممودغيرتفكي!كانإذاعواملثلاثةالاَضوهوإليهدىتزأنفيمكنالعظامتف!كماأ

تفقا-!ماالقديمالمتوفىعظامت!ويمإلىأصصأبهاعلرارواةواحدةصةمندَثرلأالمةبرةاستخدام

لبسهاالتىصل!عنثالب!خلالاحها!عظامب!ثرةوالمةبرةخهبأو،ممكنعيزأقلتثمغلبحيث

حيزتجتذبها4علىابكالصحراءوحوشعتداءأو،000بهغطوهىالةالحصيرفىمعهأهلهههاوةأو

دفنها.عقبرائحتها

لعادةصةنةالدفنقبلقصدعنناأجايحدثكانالموقعظامز!لأنويخرهلِنريتوفوأظ

ا)شعاومنث!رةباعتبارهأو،قولهمصدعلىCannibalismالبثرلحوما!طةء)دا!مققديمة

زممتجموعة،الأهساممتونمنمحوكأينبينورأيهمبينالرأىهذاأص!اببطور.الدينية

.OAVنارهإيقادفىعظامهمويستخدمبابهواراسلاة،اجسادءلىأخراهفىيقتاتوفى11ا*لمكان

وخذان!ضوولافتقول،بجسدهرأسهوضمملعظامهلىتكتملانالتوفى-قئكانتوأخرى

)184(IV!ه،6.0-.7.ا,Mahasna4.كاعه+ههرو)32,.7-8,،!.2)018 1p،.السءط!ه

)186(33..Ibid. ; Dioepolia Parva, p

,Ballae!هـ.!،)187( Cem;لاف..opاور.!ه

,Gerzeh,5!،.،7ة،!!لأIII,.02,91,15)ولا( .p 11,.f also El Amrah!ك!ه

)918(393.aثم.
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4رأسلهوضبتذلكعلشينهصفالسماءربةنوتالربةأنلهوتوكا66عظامدُإليكوضمرأسك

.91،)ْبدنهإلم!قلبهوتبدأعضاءهإليهوتفمعظامهلاوتجع

أيامفى،ةملاالة!دمعإن،قصدعنوالأعضاءالعظامنصلتفسيريمح!للاأنهوالواغ

آفاقعنالبشرلحومكلأشادةاستبصاددونبوللاذلك!كنو،ص!هـ!تفسيرا،الأولىنقادة

اقلعلىافيوإئعصره!أوائلمنذموتاهمرءايةعل!ولالحرصحر!وامنوم،المصرلِين

وعظامهم،أعضاءمفصلواالذفيال*ئلالموقيحرموالمأخهمملا-ظةمعوذلك،تةررير

يهايطعمونأضحرىحياة!مشوفربأنر!إهمعلىبذلكودلوا،المعتادالأخروىتاعممن

Maciverمنصولاحظ.منقوصءيراشاعافيهاويستمتعونبونويشر and Maceمادةوجود

ا،صادةهذهتدلأنيستبعداولم،العمرةمقابرإصدىفىمتوفىثخصعظامفوقالقارتثبهسوداء

"التاربالعصورمقابربعضفىولوحظ.)191(موتاهم-ثثطفظعصرهاأهلوسائلإعدىعل

مخهاعضوكلليلفوإكن،أحيانامضعنبعفهاتفمعلكانتالجمماعضاءأننةمها

أ-والهاأكثرفىالحادةهذهواتجعصَ،ثانيدصةبعضهاح!هاتجعثم،عدةعلبال!ان

تغمرثممستؤلمةلفائفخأرفىمنفم!لمةوتلفالبدنمنتستخرجكانتالتىالأحشاءإ)!بالنسبة

التحنيط.موادفى

قديمةبعادةللةولوسيلةالاْهياممتونمنالأولىالمجموعةا!ؤطذإلىإطلاقاضرورةمنوليس

ءبروتعنزادىالةملبماكاءبروتفى4تجاأنالايإوفمات!ألمالمتونفهذه،افي!رالحومصلأ

طلعته،عليهمضهلحينوأهلهاالطءيجتاحالذىالاءطراببوءفبدأتوالذابابهوأر4اسلاة

ا،لمكشاهدوا!ين...بابالأرتدوارالأقواسواهتزتانجوماوأظالتاد،ءغامتلتًفقا

ابلاعانالىبرستد!نرى-يمسيعتقدفماشمضانارادتهىأو،6"...الروحهثةفىمجل

.)000،291الةديمبأسموو!عكأمط*ممتهمضمه5يعزبهباوأرلأسلاأ،ا،لمك

بونالمصريلحظهكانممأقىتجطقدفهى،الأصاممتونمننيدالثاالمجموعةشأنكانوهكذا

حفظةيهابسنواولماكحنيطةيهابعرفوالمعودفىالموقىعظامفىالطهِمىالتفكلمنالقدماء

وقطعبه"تكأخاهانالأساطيرروتالذىأوزيربالمحبودالمتوفىا،لمكبة!ثبيهؤتجطأو،4افي

وأعادتالأولىسيرتهااعادضهااس!روايةبوالرقدرةول!ن،بعضوبض!ابينباعدوالهاوص

.لصاح!بها)391(اطياة

)091835.5,b7ط.Pyr)191(1105ال!،!!ه

601ص-حسنمليمتعربب-الضم!فجر:برستدهنرىجيمس291(

Pyr. ,572 .623 C11(
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محلها،نعامبصضةاوقدروحلول،عظامهافصلتالتىالقالمةالمقابربعضفىالراسغيابو)و-ظ

عظيمرجلأو!اعلرجلتكونقدالرأسأنفرأت،يفاطوتفىيراذلكميىجريتصوفسرت

شريرلرجل!ونأو،وتدسوهاوز"تهبعدعندهمبرأسهنا-تفظوابهسبركواأنبدهأه!راى

.)491(جسدهعنبعدوهاوأرأسهلحرموه،إ"إالىوحردتإذاأذاهيتقواأنبلدهأهلرأى

أ!ابأنإليهبضافأنيمكنو،!أما؟سليمالةيصعبأنهإلاكأالف!هذاطرافةوح

الإترأص!بغيابجديدميتلدفقالحفرةتلمحيعيدونحين؟ااصبيفاجأونكانوامريةالأ!المقابر

وكلمونالواخبالأصأيسمون،عليهاوحشاعتداءأولصلاعتداءطي!ةعظامهبعضوالقديم

.)591(راسهم!نالقدرلاض!عونوعظامهءنقىما

البحرىالوصهفى(د)

يةاطفرارآثارهاهـنبقىفيماالقهلالو-"مناطقءن-ظاأقلالبحرىالو-"مناطقظلت

.؟فمافيجةالارورا*!اآثارمنوحظهاالتأريخبثرارثجمنحظهاذلكفىيستوى،يمهَالقد

انخفاضصثءنالقديمةالدلتاإأحاطتالتىلميةوالهالطبيعيةالظووفإلىالقلةهـذهأسبابوشجع

،ؤ؟ااطمىاشبهبواَثرة،عايماناتالفيضاطغيانوشدة،المأئيدؤروءكاكثرة،أرضح!ا

ءِ"ويممبخهاقىفىاصوبةالر4لْبارتفاعمنذلك!هعلشتبوسا،ال!ثماإ"ق!امناطفىالمناغنةثار،ا

.ؤي!اثارالاَتحلل

المم!تبحدمنفليس،كا!ايثرات!نولمشقينذاتكانتال!ديدةالدلتاظروفأنويبهدو

بأسباباوالرصال!ءاحمداومةعلىلأهلواأزا-اكانتانافيضالأخطارأرا!يهاتصرضعشةأن

هذاأنفىشلمثمنوليس.3نالمساوأراضىالزراءةأراضىءنالأ"ط،ارهذهلدرءوالةاربالتعاون

نءوليس.ةصرورة3صثروأالدآافىألزمكانول!ْ"،أيضاالصعيدفىمحَوفراكانالحاؤكأ

عللأهاساأماداكانأرضها!ةخصوفىوالغربيداكخرقجةهـاوينالص!بدوطمعأنالمستبعدكالك

.4تةصبكامبكرةيىياسيةوصداتفىاتجمعاءللهموصافزا،شرهملدرءالنعاون

علإاولالح!لتيسيرالتعاونعلأهلهاثحعلاثادازماالدلتاكانتفىالأوليةالموادقلةأنويإو

-بالسنالملونةروا!جما،سد!جزيرةشبهءقوالنحاس،الدلئا-نوبءنالظرانمثل،مواطنهاهن

القاهسةيقطروكان،()691افىوسطوالبحرالأحمرابحراسوا-لءنررافوالأءcالأ-رالبحر

()49129.005691,،3.,in .J.Eلا!Aول.

(Tomb.)5766بالبدارىمبوزليدةمقبرةفىالظامرةلهدهقديممثلوجد591()

491.,seealso, Bad. Civil., .p;42 VANDIER, Manuel, I

WO)هلىهتعارضأخرىراء2وعنVlحتملات

!alte,,11.لثأ!... gypten!!ل!سع!أ،9هـ.it..3f, ,8 13 ; Hئما.TEL,opطةsee, BAUMG
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سواعلإلم!همطريةفىصل!وهاالتىالزلمجسيةسبلهممنالط!يلاتوادىوطريقالحالىوالسودش

اصها.وروماسيماءجزيرةوشبهالأحمرالبحر

رقعةاتساعأنومنها،صذرعليب!اونستشهد،الباحثينبعضها3ارأخرىنظريهْاملعروثمة

الصميدأراضىبعس،أهاكاعندحيراكأفقر-ابةءننومإلىأديانفساح!اواالدكاأراةى

ا،وسطكانتالبحرحوضيمةالدلتات!الاسهولةوان،والجبالاللالتحدهاا)ىالضيةةالزراعية

نأأخرىجيةمنلحمكناْوإن)،(V)91ع!الاتالا!قليلالصعيدعكسعلتقدمهادواغمن

.(يخالتارنجرخلالالمتوسظالبحر-ضاراتمنرقياعثرأظلتوالصعيدالدلاحضارات

الحديث،المجرىالعصرأوائلفىالدلتأأطراف!علىن!أتا)ىامهرانامناطقجانجماوإلى

رأسعنداخرىممرانمناطقءتالكمففإلىالأفىىالبحثأدى،وصلوانسلامةفيصمدةفى

سلسلةفىمتصلةنةعلاالظنكلىيغبةجماثلاثتهاوكانت،وطرةوالمعادىسسعينفىالقديمةالدلتا

أهمها.المعادىوكانت،()891الاَنحتىالأرضفىدفينةآثارهاأةلبلاقئالالعصرانمناطقءن

دىطلمها

فيهاالبحثموقهأثار،الآقليلةالدلتارأسلوجودهاعندنظراالأ!يةبعضالمعادىشحفااكتسبت

.)991(ؤداناب!ينأرءنيقللافيمساكخهاشتتناؤريةعنفيهاوقدكشف،المساكنمنطقةفى

قىجعس!خميةثمناطبعدهاوقهلهاكمثفتفقد،الحالبطبيعةنوعهافىفريدةالمعادىم!ا!نت!قولم

أكثركانتغامساعفىالأفىىالعملمنطقةولكن،الإسراتماقبلوعصرالنيوأجتىالعصرإلى

سواها.ممأاتساعا

إتوئقاشاوم!فاالمعادىقريةإلىبالفسبةالموخئصخم!اعاصمصعلنىأستاذنايصفو

حتىبىالغرطرفهاتدي!4ضيةبوةروعليالدإ-اقةعندقامتإخهافيةول،اكىءبعضعلجهافياكان

دطة،وادىعلىابهوب4؟اصمنو،4التوادىعلىالشإلناحيةمنوأشرفت،ال!عىالسهليةنها

ل"ساحتىاكمرق4؟اصمنا!ماءلميقالطرنةتحوا،الجير!الجصرءنتفعةصهضبةال!ثرقمنو-تها

.2(سيناء)َجزيرةوشبهالسويسظيج

كمرب-ممرةوفاندبيهدربولون-051صبالقاهرةمعراب-(هامر!ون)العالمثار!فى:بيباديك)791(

،8-7،ص-بيومىمباس

(Jا)531.,seealso VANDIs$, Manuel, I

باصمعامرومصطفىمنجنا،ستادانفيهاعمللملو!لاس،والفريدلابريونجيهالأستادانحرلهاالمملبدا)991(

0391عاممندالمصريةالجامعة

(..)Y-62-61عى-1162القامر-الأولالمجلد-المصريةالحضارةدار
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ياحضاروجهاضح!ررتأضهاعنذلكونم)2ْ1(المعادىقريةفىالطبةيةا،ستوثات3ثارتشاجمهت

فيها،ا!ْصاسيةالأدواتوجودبدليل،الأسراتقبلماأواسطاتقرباوجهعلىكادهخيينيمكنواحدا

.(156صرا-خ)الثانيةنقادةلحضارةالمبكرةئمربا!م!التأفىهاوطيجة

ذاتخفيفةلمساكنطفيفةآثار:وهىا،واءحةا،ساكنمنانواعثلائةعلىآثارالمعادىفىعثر

وجودعليها،ودلوالدروةال!ؤخبينوسطاش!اوتعتبر)2ْ2(الجنوبناحيةمنشفتحيضىضبهمحيط

غلبأفىتَخذنتوكا،نفسهاالقوائممنيابقاوجودعنةضلاأركاض"تحددكانتالتىالغفلالقواشملحوات

عهـررإلىالمساكنمنالنوعهذاأسلوبيرجعو.)2ْ3(الغليظةفروعهامنأوثلالأاثحارمنأحوالها

يلة.طوبعصورالمعادى!دمدالفقراءالمزارعينعندواتهر،والعموىمىمدة

الرملية،ضرالأرسطحمتوىتتغاشامن!امس!نصمنجزءعهيريئخالمساكنمن3خرونوع

أرضياتووجدت.ثابتنظامغيرعلمتناشة!غيرةأجمارمنيتكونبداقبدرجاهلهإليهلِظو

ونصف،حيناوستديرة،حينايةببضاوهيئةفىمجوعهـالفتأورةمتحاة!حغإسنجواتالمساكنبضهذه

لخثدتتخصصافىصاورةكانتالفجواتأنيإوو.منهاأبهرنجوةضادة3خر،وتتوسط!احينامستدية

الوسطىالةجوةتخصصر؟خ!cلِكسوداىالأاطع!يرجوانبتسندأوالمس!نجوانبتسندبسيطةقوائم

المساكنصتالوءهذا!ورةلتزاولا.)2ْ4(القبةهيمةت!بههئةتحذالنباتغصونمنسقفلحل

تحتهـتوىماإلى1،م!ءن4صبأ)الزولأنوهما،يىثنأساعلبولةءةولكنها.وصدهالاحمالقرينة

وسعةتطورادَثرأالمعادىمساكننتإنعو،والعمرىصمدةعهدمنذمعروفاكانالأرضسطح

نقوشفىيمثبمهامالها!رالقبةصمةمنزيصالقرقىاخباا"-قفةوأنهث.رضالأسطيمتحتممقاثر3وا

.)2ْ5(بعدهاومانِ!الثانقادةعصرأواصحر

هيفةاذها2اإل!أ!خ!اوش-خ،الأوليناكوعينءنتطورأأكزلثالثاالنوع.ساكنكانت

ش!لصك!يثالرملإلةالأرضفىضية"خىنادقبعةأربحفرأيإبأءهاكاطأنويدو.مستطيلةسبه

الغابسوقالطينفىويصجمت،بالطينيكلا!هاثمcالمستطيلهيئةت!بههيئهَبمو!افىوتؤ)فببعضها

gyptianنطل!)102( University in the neolitولxcavations of theبمENGUIN ND .M Amax. The05+د

،59,1,,siteat Maadi

)202(،(8.pl. XIII15.أة,Ibid.,,I pl. IX- ,X p

مائلائطفاأسفلهامنشطفتولكها،تهديبدونواعوجاجهابقئرلهاالئجريةالقوائمبعضاخفظت)302(

.قاعبض!نية1داخلثوضعأوبحجريناحياناتدعيوكانت،الأرفىفىكثبيتهالتيس!نحاصىبسلاح

1(ص-3691-بالممادىالأولىالخمة3الموافىالحفرنتانحبحض:مامرعصطفى)

)402(;9-8,Anciens+ Egyptiens!!س!of. ALEx BADAWY, Le Dessain Architectural chezغالْرالمساكنمدهوبمض

ول!((-3ثكلا،،-16!عىالسابقالمرجصمامرممطفى)الكهوفهيئةعلىا،رضفى

The،.!.303فلطينفىالطبيميةالسكنكهوفالمئىءمعبمضئابههاالى-حزين place of Egypt.

)502(11.;154,!!! ,E Royal Tombs,،88.1p IVط.,T Debuts, FحمهCAF

152http://www.al-maktabeh.com



بأكصانالسوقهذهبينيصلو،المبنىجوانبب!طيحددالتىالصغيرةالأثحارسيةانأوالغليظة

.)2ْ6(المبنىجدرانمنهايكؤنوبالطينيليسهامتشابمة

فطيطفطجمطهاشابهفقد،المفهومبالمعنىمساكنقالمباهذهباعتباربعديقطعلمأنهاواخوا

الهأءصفل!ابةأصصاصانتوع،)2ْ7(نعرصللكمقمعةعل!ورخهانقشتإلاشيةحظيرة

ج!ل!ة،ية!ضار!طوة!اتهحدفىكَانالم!-طيل4هثء!ت!نها،ول!قهـيةالمهالهجاءحروتفى

ارق!يم.الي!اوىشكلهاءقعوض!اأيضاطليالمتهيئةعلىبرالمقاحةكأاىإيحتملةيماادت

لخزين،تتسعمةمت!هبمفها،كثيرةحفراالمساكنبقايا!اانبإلىالمعادىأرضتضمنت

.الحبوبةيهاتدقالتىإلدقاتتستخدمصكيرةبضح!او،!لمواقدتستخدممتوسطةبعضح!او

الحبوبفيهاتودعمتهمهَالآخرجراراةمفهاوتضمن،!ىكاحفراظزينبعض-ضدمتوادى

.(AْY)لمترإةاوالأدواتالمأكولاتفي!أتحةظصهيرةوجرارا

المواقدءقجموعةءقيحمنهاكهيراعدداانلوحظول!ن،البيوتداخل3الحةاغلبوو-دت

ولكن.المساكنأعدادزيهاقاشطأطرافوهـىالقريةءنوالجنوبيةلةالظالأطرافلدىالمتسعة

بسورومسؤرةمسقوفةتازنكانتأخ!اإلىالظنذهبمتواءمهَلمصانظيلةأطلالزيهاوجلت

أشرنتمالسلطةوخضعت،داخلهاحفراظزينتضصنت،وأنها)2ْ9(الطينوجواليصالدبشمن

.21(كلوينها)ْعليوأشرفتالقريةعل

ب!دأعنالمساكقداضلبعفهاوحفر،!يرةبأعدادبالمعادىالمساكنءشطقةفىالمواقدوجدت

بسيطة،وأبمإمأص!لذاتجملهافىوكانت.اداكنالاَخرضارجبعفهاوحفر،الرجمهب

،وحفرةي!امباشرةالوقوديوضعبسبطةح!.ءنتألفت،متواضعةانواع-سةبينةيمافيالعزوأمكن

تضمنت،وحفرالناقص!حاوىالي!-ئةعلالدبشءنبقطعمحيطهاد!كلإ،وحفرلطينباجوانبهاليست

جوانبهاوتحددالأرضسطحأوقتخصبكانتمواقدثم،بهيرةقدء4سعرةقاعمنهاوا!دةكل

.(YWاطينوابالدبش

!1()1'3491'..Maadi,III, Fig, ,1 .p 112 [ Mitt Kairo V

)702(QUIBELL, Hierakonpolis, ,I .1p XXVI B

)802(.I .1p XV, XVII, XIXلأ،نةهـ!

)902(!*!8،8،Mme, If,.1p XIX, XXXV; Maadi22-21صالابقالمرجع:عاعرممطض

مغ!ةواوانىأصماكوبقاياحيواناتوعظامحجريةوأدواتمضازلورؤوسحبوببقاياالمخازنبهدهوجدت)021(

.عطبرخلحموبقابافخاروكر

11()1'pl. RV, XVII2;8"ه,Maadi,I pl. XIII, XIV
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اطبقاتاوعنداكاريخص!ر!لالاصكنامواطن4بففىواض!عة11المواقدهذهأمثاللةث!رتواْ

يىمةبل!تنسبيامتسعة"واقدالمعادىمواقدفىدوضهاءينتول!ن،4فيالارالعصورفىيرةالفه

.ار)212"الفضطرقت!ت-دمكانصأض!اهلقيوعرصاترفون!وسطولامتريننحومنهاواصد

تَمروالدبشمن!كرةبقطع4الداخلإ-وانب!ادعتة!*لمأخرىحفرالمعادىفى*ئرتولوا

الأواقوحفظولتثدتاطبوبلدقخدمتوا!ت،ملساءشه"أصحبحت-ىإعلىباوألجسصَالفار

يونالممروعرف.)213(وصدهاالمساءالأركىءلىإقامتها!بيصاىايةوالكروالمدببةالقواعدذات

وأصاب!إليهاافواوأضمالمعأدىأهلواستخدمها،سلامةفيمدةصعهددْء3ْالمحفورةالمدؤات

-كا4المثمبإ!وتافتعملهالذىا"اونأوالجرنتسبهأخرىيةبمراتمدؤاإم2!رةالمعااطضارات

.)214(الآن

شاعفقد.واكوعالاون-ثمن،لَثيرشىءفىءيرهاعنالمعادىلخأرصضاعةقى،لمفولم

و!خ.مصقولأسودأم(الاحمراردرجاتا--لافح)أملس!أ!رأكانيىواءصدالوااللونفي!ا

وخطوطمتواضعةنجدوشالعلياأجراصهافىز-!فوهاوأواق()آذانبضمقاذاتأواقأصاب!ا

بعض!قواعدفلمفذالتقواألم!ادىاأهلوصح!كلمدةفىصواأرفزخاتمفبهرزةباخرىوأ)215(محفورة

صئةبعضهايمثمبهو،الم!!دفىال!ولىنقادةأهل!نعهاالتىالدواضدذاتالأواقعنالمثىءبعض
.(أيوفىاةافىمغايب!قرثلمةأت!!وسبة)(21)6نيةالسلطا

بلونلخارهمفطلوا،النقادىالفخارزءارفعنولونهظارهمبنخارفإدىالمصأهلواختلف

صدلبة،شبهوأخرى،يعةسر-4يضعرفيطوطرفهز!افى)تفواوا،عليهمالزقبلرءادىأ!فر

واتلخدموا)217(الإنسان4صةبهاظدواسةنحتهورسوم،المثءاك!-ئةبهاقلدوامتصدوأقواس

الشرقية،الصحراءصافةعلىم3أرةموغئصنجصا،وانتةمواعصرهماهلاشخدمهكاالنحاس

وجلبالأجمارالنحاسواسترراجاكءادلفىسداءومنطقةال!ويسإلىخلإجالمؤديةلطرقباانضفعواكا

اتمالمواأضهمويحتمل،)218(لإفةراقحِةمجوعةمنهاصعواالتىالأواقلصناعةالصاط*

(MYووجط،سم35و15بينسكهثراوحكئيفارماداولضفت،الحربق3،رعليهااحجاهـظهرتبهاأحاطت

مطيمةاوانىالرمادطبقةوتحتتحتهاووجدت،سم02صمكهابلغمحروقطينكتلةالأوس!جزنهاقرب

67..Chronique 'd Egypt, ,3491 p61عى-السابقالمرجع:مامرهـل!هـمصطفى

Maadi,,I.-15صالمرجعنفى)213( %.1p,%I ,%%,2 I

)214(XLVII-!أ0+ثمكIbid., ,I p

(21)o!8*"+!*,1حممل.; ،! 1p?!هـ*ت!.8،كا*!*ت**-!ةكا.p18ه,.Ibid

(216).XX!كله.;XXXI8-7وول;,Ibid..,I .1p XXI

;2(،+ pl0 XX. 2( IV*صلأ!!،.Ibid.,،8.1p XLI- XLII; ،+ 1p

(MAالج!ى.*!019والحجرالبازلتمنالحجريةأوانيهمأغلبصنعوا!.;!Ibid.,,I pl. XLIV, XLV

I a ihttp://www.al-maktabeh.com



م!رفىاك؟وعقلإلمةبأ!لظارمتميززكاهتمالاوهو،مباشرءيرأومباشرااثصالافلسطينبجنوب

،22()ْفل!طينفىا؟تإحوات!هةو!حمنقاءلىء-اكغفىوالعثور،)921(طينفل!فىالفيىعوكئرة

.221()الغ!ولت!لاتفىأ.ثإ"امن4الفي!قرالظرانءفاويرةعسوم!شطمحتاتوصناعتهم

علتطلمستقلةجبانةفىالآنحر(مبةودقوا،يغمؤرداضلموئاهمبعضالم!ادىأهلودفن

وأاقيلء!بعف!اؤن!يمصوصةصص!غفلبأجماربرهممقابعضوميزوا،اقي"ووادىدطةوادى

او!خاوالمأروةودنوا.الأولى!لموانحضارةأ!لقبلهـمبدأهاطهـيقةوهى،ادصمب)222(!ئة

وإ!ا،أبفيينابلفىمقاالقدورهذهب!حمدىتتانوو!دت،)223(نااأ-بيوكاآداخلقدورفى

منالقديمةالدولةأوافحرفىيوتسالمصادهاتلمأيىااسلفايعتبرإنهأ!داحدثذلككان

ين،القرامةدىوءلىصىرلخاالمالعاعلىالاقيطرعنافىوفى)تطل،بوتاكانبجماعلىينينيرتصو

الةشكلعلىيبعثالقد؟4الدولةأواخروبينا،مادىعهدبينفيماالعادةهذهانقطاعأنولو

.قصدءلقالؤكأينإحداث

لء!حرارفىوغزلاناباصدذواآمألوحظواحن،المعاد-ينئدعقاءنمعروفءىءمنوليس

لسبقانعظامنهم)"ساشعلقةفىووجدت،(!نالبدارؤملكا))224(جباتتهمأطراف

وقيصل،22(صمدة)دأهلزملكاالدبشمنبةطعود!وهاالأرضفىغرسوهاا)نهرأزراس

للترول.دارج-دموهااسةأن!مادتهلفن،ديذاو-فسيراييندتوينتفسيرصإعخمهمفىو-ودها

للف-جلةوويىالنبتنواللأندمم!إاكأبروهاأو،الأركطيصطحفتشةالغافهممسابمداضلعليها

نجاحهمممناسبات،لمعبوداضهماباْؤررهاباء-15بلحمهاو!موهاأغمبشملكا.علجهاالمغزولةاظ-وط

أنيابمعظامنبعفهاوصتموا?مر!مأهلشأنئجث(ن!3اقالموا!وايت.ان!ر)226(افراسأصىيىفى

.الموق)227(عظاممنؤ؟يظنعا.واتخذوا،مدةصأهلأسلاة،معادةعلالبرىانانزير

()921502.4291,,.seeKANTOR, in .J .N .E S

؟2صالسابقالمرجع:عامرمصطفى)022(

)221(2-103,.Maadi,,I pl. XLIX.,1 LXX,2-1 Hu AYYIN, op. cit

136-135ص-الحجريةا*ت:رزقانةابراهيم

)222(1..BONIER-LAPIERRE, in Chronique 'd Egypte,,3291 06;.3691 54 n

11-01ينكل11-01عىالسابقالمرجع-عامرمصطفى)323(

(224)2-1,Maadi.,I .1p XIV-عهدهاحداثةيعتىمماوذلكالافريقىالحمارعظامالمعادىفىووجدت

مرة،ولواصتؤنىالجنوبمنمصردخلالحمارأنالىالترجيحيدهبحيثالأولىنقادةعهدعن

,!-MENG,,883391ا،ولىنقادةمهدلْى Merimde andMaadi)-عظاآفيهاووجدت
ا،مل.أفربقىوأنهمنأنىنصفكانانهالىالظئبدههكلب

)225(47.3291,also, JUNKER, Merimdeههـ

)226(026,.MASSOtLARD,op. cit

،81.ن!ه!.25.24)227(

001
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!اتكاتهوأغاالمرجالاصبه!اهولكنالاَنحتىلمجدلموضعا،المعادىحضارةتوتجتلايزال

نجدوشومخ!ضهاالواحدالونذاتالأوازفصليحيث،منصلامةىصطهفىاب!حدهاصيدت!اصحلة

الخنازيريةوقى،عروقغيرطصالمنب-ةأوعيةواشخدام،الفخار!سروتغإتهاعفورة

,ذلك،المعادىمنطقةفىالأ!حرىبجدصهاأء!المةصىذاتوكانت.وقلائدتماشمأشانهاوا!تضدام

وتمييز،صتقلةجبانةفىالدفق-ثوءن،بالحصيرجوانبهاكيتالىالمحفورةادإ!نحيثمن

الأرض!.سطحفوقمترا!ةبأجمارالمقابربعض

قجديدةلاأص*واتصدثت،الحاسفا--تدمت،إررد-يناصد--ابزاثالمعادىوتطؤرت

لمفتوا-)228(الأولىنةادةءصرأواخربرة؟اوءاهـمر!،بجهيراض!اا-!الاكافىوتوسعت،الفخار

خالحراءرسومهالونفىواشز3ت،الصور+يىفىلهاأث،عنوزضارفهاالواخهاصثمنلخارهارسوم

فىاطراءبرسمهاشقىوانليهإهىذهبتممابعدإلىأتذهبأنلهات!أ،البحرىالوجهفىناهضةةحضار

نيه.أخاادةنقا-ضارةبا،معللا-ا21،بعرتَثحب،4دنفى,الصب"تغزووأن،ليبهاوأصاءواضيعها

الثانيةإفمادةفىهـ()

نسه!ا،ان!اضاالثاقع!دهافى-وذ!وما!أوندت)بتنوفىإ-ةايهىاالعملمجالاتاتسعت

واتسعت.بةالنوبلةتحتىوبا!لوفىعالاكفىاض!اءب!ن4والفتناعية11-تقالبدهاطشرتواْ

الآثحتىوتخلف،لهاوأعطتمنهاوأخذ!كذلكفسياعااتساالةديماكمرقببلاداتصالاتها

ال!ينالأسود!بسديانالأو)السبجمنقطع،مباشرغيرأوباشراتعاملامعهاتعاملهاشواهدمن

الحبشة!زوءلمهاأنهبتملىالةرقالأزدو!اللأزمنوقطع،*الحب!فمنوءا!اأنهيك!خملال!ى

نتعإذافيماراءالاَفلمفهبوالذوالفضةاذجالسنهمن،خرزات،الفراتأعالىمفأوأيضا

بلبنان(اإهـسبى)-ءعلناءبفىكلجهاءثر!يرةصأدواتعنلاةخه.ضارجهامنأممصرمندن!امها

غيرأوالمباشرالتبادلقياممنهاية!مأنيم!نو،المصريةالأدواتئمىخصامعئه!اخصات!ابهت

22()9مالثاوشالمهسبينالمباشر

Chronique'd.)ا،لراتبدايةمنقريبةلابربوثييهاعتبرما)228( Egypte,3291,57)fمطصرةوعامرمنجنواعتبرها

f;,66)118النانيةنقادةأىجرزةمصر،واخر Mitt. Kairo V؟،,Maadiذلكمنبكرةليكل!كواعتبرتها

9223391,MLLE LECLERQ, in Cheton. 'd Egppte

303,.seealso, MASSOULARD, op. cit.,61 .f;511 .f; HUZAYYIN, op. cit

,.Egypt;"!!م!س!Grundzag3.ع63ة)922( ,41 ,43 ;44 Naqada, ,45 ;48 Diospolis, pl. IV8!س!!"ور!.طهم

102.4291,.E.Sثل..KANTOR,in J+.،772791م,,inAn 05 + gypt*!*!!و

عثر.الادسوالفحلمثرالحادىالفصل-الابقالمرجع:لوكاسالفريدوراجع

.167عى،166صالقديمةالمخملةالخارجةالملاتاتعنوراجع
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وأواقومدىملاعقمنهفصنعوا،المحليةناعاصهمءفىالنحاسايتخدامفىالنقاديونوتوسع

عصرهمإلىونسبَ،حرابؤوسوروخنا!حرفؤوسؤوسوروأزاميلالقدورلبضوأغطية!فيرة

.)023(أرطالثلاثةن!وقئننحاسيةفأسراس

مقابرعناكىءبعضمقابرمشاءفىاكأهظهرمناسببرضاءأهلهعلالجديدالعهدن!اطوعاد

اقاثيلوصناعهَوالنقىثالر!ملْىمم!ارا-وتطورأذواقهمتقاءارلْىوظهوأشه،!بقةالسا"مهود

.الفراغأوةاتلشغلمهذبةئلوسابتداعبرواوالمقاالمساكنبناءوالأسلحةوصناعهَالصغيرة

!اتملاءوصنعوها،كاسكنقىءلمصالمنالفاخرةيةالفخاأوانيهميخةالثانقادةأهلصخ

ت!اوموضوطفىأ)وانهاالأولىرسوءا؟قاددعنعلىسطوح!ارسومهم1،وميز،231()قرنفلىأوبىسنجالون

الق!يم،سضالأالجبسمحلولعنعوضاالسمرة،لىبةالفحارالحراءبالمغرةوهافصؤر،واساليجها

لمراكب،اوتتاوالنباصاءالأروءفبهاادوازو،الهندسيةشبهصطيئالتضطش!لالأمنةيهاوزلىوا

وكوجةصلزون!ةزخارفبهأوراءلينةنجطوطوالمأئلةالمستقيمةالخطوطعنةيهاواستعاضوا

ئلة،وما3ءوطوإعرضىة،متشابمةأومفردةتهوجمةوخطوط،أعدادهازادتثمبواصدةبدأت

عنس!االأحمراللونإتالمثكفراغاتوملا!وا،2وحرف3صفئة!ت!بهءخيرةوزخارف

عليها.أسلافهماعتادأ-ىاالمتقاطمةالبيضاءانلطوط

صاولأخرىأغراضوفى،والزخرفالحليةأغراضفىرسومهموصداتالنقاديوناستضدم

باتاكمروإلىاتمموجةلخطوطبارعئواأخبمومجرتل11وشارفزرأى.خ!،31يستشفواأنيونفىالأ

إلىبهارع!وا!منيد،أوالثافىحياخهمأمحابهالممطحةالأواقجمهاتحتوأنالمةكأوضءتكانالتى

اقوجماتإكلنسبةبامولهةتفسيريمكنوهو،232()الدوامعلنيهمأوافىموفوراالشرابيظلأنفىرغصكم

والحبالئلالقيشجمدابهااضهماةلدوأفيحتملبمةالممشاالراسيةالمتموجمةلخطوطاأما،الفردية،الأفقية

.يخ!اافينةفىالأواصلموننواكاوالتىالواسعةكالشبات!بهالتى

327صالحابئالمرجع:لوكاس-23مىالأولىسصرمصورفىالممدنيةالفامات:ضكرىأنورمحمدراجع)023(

بمدها.وما

(961-618صالىابقالمرجمعةلوكامىا-خر2بلوتفثو.ماوقليلا)231(

,s,م!ة Armant3!وللStudies, ,I ;69 ME+!18;12"+!ه،!!ه.,TheCemetries of Abydos!!!+ء

!!UNTON,حاAnn.S.،+ء!!,153

)232(f95.!.لأ.".A SCHABFF, Die Altertumer, .8 143 ; BAUMOABTEL, op. ci

51عا-الاولىعمرممورفاالشار

:!كرىانودمح!دوراجع
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كانواا)ىالليفقطعال!3جيرة4الحلزوشفيخارفهمقلدواأن!منكفورتوفراوشفينفورتيترىوراى

قلدواأ-أمشارفورأى.لسخونظاتقاءأولخدضها-ةاءيرفعونه-ينالإناء)كم!2(جوانبعلىيضموف!ا

رصواأنهميترىرأىو.2(مالألباسز)4أواقفى4ا!ورايقالتعارهيئةالصص/ةالحلزونص"بالزخارف

الطبميةالذصة-َ!قلدواكاالجوفىادلمقةالطيور!صرإلى2وحرفلأحرفت!بهاىابنخارفهم

أذواقإشباعفىرغبشمءنوْكلنتلهالألباستريقل!ارئقا!دهموانبثق.)235(الألباسترأواقفى

يةالفخارالأواقتثتسبأنفىيوأملي،الفا!حرةالمجريةالأواقتقتىأنتستطيعلاالتىالطبمَات

صم-!وفإلىالص!صةباكلمثاترعئواأض!مبترىورأى.اتةا)دنيماهمفىالمجريةالأواق!صلابة

.2(م6)لهضابوااكلال

الهىاتتشبهنحتمرةت!طيطية!ئاتفىوالنساءالرجماليصورونقالثاعدهمفىيونالنقاداتهر

جذعاواوص.ؤر،ملونةمستديرةببقه،الأكأرأسعنيعبرون،فشلمواالأرلىدةنقااهللهم!ورهاا)ى

دىطم!ثهيئةعلىالأسةلجمذعها،ءؤروا،للغايةدقيقنجصر؟!هىمقلوبمثاثهيئةعلىالأعلى

جمديدةهرةظاليها!فواأءاولىكنهم،درالناالاقليلفىإلاميهاإبتشيمةيلا!مواولم،ملنصةينقينبساىين!

إببأيى،وا)تزموا،رأساظفصسلايلاطوشكهعناعوصمم!تديرةهيئةعلىشعرهاتم!فيفوهى

الجانب،ءن4-شهبقيةواو"و)،ا!الأكلمنوءدره!لصيهفصوروا،الرجلر!ممفىالأولىنقادة

ت!رريمعلىلحرءوا،العملإةتهصإفىالرجلن!اطعنجهماعبرواجديدينتقلإرينأ!افواولكنهم

واعتادوا،تينرا،ت!اوكأالأيىاقىعسعلى،(4خاصالي!مرىوالساق)الأخرىعنقيهساإصدى

لمجذافأورعأعِسةوأوءمحاءلأحوالهااغلبفى-؟بضايىمرىيدهيرتصوعلي

و-وه!عف!للذ-اءواصور،الرجمالعةدالعملىالنشاطنواصإلىيونالنقادرعضمانحووعلى

فوقا!هـقصو!صثنيدي!اكى!الأك!وكانت،والديخوىالدفيالرقصمجالاتفىفم!وروهن،ن!اطهن

زبإخها،أوزميل!امعبالأخرىو-طاسذمرتها2ضاءليداتضعأو،خاءمرتةاعلىيدجهاتضحأورأسها

المصفقاتوات-لىأحىشؤصأوحبهاتصاوات2أ.*يروشقص،قهاورفاضمارفيقامعأوهنفردةوقىقص

)2+(89-793,mentikder altesten AgyptensةولPreh. ,.gE .p 18; SCRWErNFURTH, Or!!س.

79.,FRANKFORT,Studies, I

)234(143.,.op.cit3،+!!شا)2321)023,,.Preh.Eg!اختصاراككونقدأنهاكاباروزاد-و!*!ى

(6bute(I.09)116!النامصفوفلهينة

الابقالمرجع:شكرىأنورمحمدوراجعPETRIE,op.cit.,;16butsee،!م!!op.cit3.,.2143(م)6
12-02ص

!.،!!!ق!76\وله.!محه."هـممهثا!2!ي؟"+*ول+!!.هلاول4!!3!*5"ها.!ا*هه؟.+طه!هس!055.؟نه.!ا+قه!ة()+2

092.BAUMGART! ,L 055 Cit., pl. IX, ,4-3 .p 81 Fig22-21عىالابقالمرجع:ضكرىانودمحمد
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.ا)238(قزداضلأوصكبسماحعلىشقصأوالبرعلوشقص،ونساءرجمالب!ايصفقا)ى

ناتاط!وايربتصواهتموامما)!رأالصفيرةليفةالأناتالحيرابرسماكاقفىعهدهصالنقاد-ونوا!تم

أعثروحركاض!املامحهايرتم!وفىونجحوا،والغزلانوال!اكطعئإطافرحموا،ال!سرةال!يرة

وحركاته.الإنسانملاعيتصوفىنجحوامما

المأعزمنقطي!ايسوقراعيا!مل،مةظرامهعلرينجمةالناا!تعةصورهمنالنقادىالرساموأصحرج

قطيعهيرتصوفىوا)لةءم،صبمزات4تعنطاقطرأومعيزيدلاني!3حولمسطحاالريىا4رسابلبلى

علاخرىتلوءنهاواصدةتمصهيرإطعضافصور،الأولىنقادةفناناتزمهااالتىالمفرداتشتيبخا!جة

.أ)923(غرِْفافىببعفحهانحتلطةاوجنباإلى%نباالطبيعةفىسيرهامنالرغم

بوةفوقومعاووق!اممتعةيةجووثتحفزفىالآخرمنهماصواجهرنينأةصبشينلآخرومظرا

الأر!-4لقيخطفوق*يرةءعترةءضهماءلىمبعدةمالرساؤروص،فوؤ،1رالأثحاشبتورةا!لاانطاقضلدا

.24(!ده)ْفىالرسامينأغلباعتادمانحوعلالفراغفىرممهاعنعوض!ا،عايهاتةفالتى

قين،LJايلةطوالرقبةمديدةماشةطورالألسفةحيوانات!اجانبإلىنقادةرسومفىوظهرت

وءؤرها،المزلةب!يرةعندوفيىةب!عدادتعيششاللا(التىFlamingo)البشروشأواكحامطيوووهى

ؤروها!نهمول!،الطيرانأوالحركةدونالوقوفو!ع،وفىتفصيلدونالعامةتطوطهافىأ!اب!ا

تقفالتىالاْرضيةكألخطو!برممءورهابعضكقوالتزموا،متناسةةبعةومتامتجاورةجموعاتفى

.(142)وقهاة

238()IV, 46 D; Diospolis Parva, pl. XX, 11 B ; EDOERTON, in!ك.Corpus,pl!!،!.

!03،.0op. cit., ,I 142 f; VA ،!!* op. ci8!8-6;.+،ه.Fig!!و!ثA.,J S L

أوضاعالىودش!،خاصة!موسأوخاصةبحفلاتيتملقراسهافوقليديهاالأنثىرفعانباوعجردلكخمئ

.(op.cit.,.)82-81الودانقةالبضِرقمةلمىرفحةذالراقصاتقخدهاساثلة

الىيديهنهمكلورفع،قردوراسطانررأسمنهايكلونقدفريبةبرؤوسائخاصللاممةليهظهرمنظروئمة

,-Corp,.)77الدعاءهيئةأوالرقصهيئةفىاعلى XXXVII)-يكونواأنفاندييهويفترض

نومه.منمنظراقدمعنطرممكان،الفرفىمداصحوادا،محبودا!همالىلرمرباقنمةمقعينكهنة

.352-351(.VANDIER,op. cit)

)923(،...L )024( NAvna. -E PERT, The Cemetries of Abydos, "8 plطول8.4..23،اه،s!!!ر

g.,"حم!كلهـ!!هة.كا!)6!)241( .p ;02 Corpus. pl. XXXIII, 41 M; X!لط!ل!!،

b,.53".لا!هIAbb.;94!مة.S."حم!!هها3 54 ; "!!8 op

22عىالحابقالمرجع:ث!كرىانورصحمد
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شىءفىو!ؤروه،رالصبايهالا،النبا-إتور،ءوالحيواننالإنع!اور!اكاكقاديونإفوأ!

كانإنهقيلنإتاوصؤروا.حو،أوراقهوشفرعإصىضداضلإصإنايخوفرحموها)ءمرفمن

usa.ا!مرررفولياطالحبشةفىوكأوساقهلبابيؤصوالمناخفىفيو Ensete!كل(MY.

نظراالبقاءطولارصاعتبروهأضهمءنيخممااكةاديينكأدالصباريرفوكزةفىبترىورأى

علىالاَنحتىمبيهَالثالطبئاتحرصيزكيهمحتملراىوهو/34()يلةطوفترةنج!ستهلاخداظه

.ادور،اجهاتعلى،وتعليةالقبوربجوارزراء"

هيئةعلى4ت-اي!ة-تهي!بهكلاومغا،نوع!اتحديديمممبص!فيرةينيةت!وأش!لايوندإقااورصم

يةرساعليبلدالمشدوداأواك!راعيشبهوما(؟))!24(يضالعرا،ندىالغبيليىمفي!بهوما،الةبة

3د)صفيرة t).سطحتقسيمومغا،وصدهاالحليةأكىاضت!دمأخرىةتخطيطزخارفواستخدموا

.لونانفيه!ضباقبماتصالىالاَنية

صاجةيادةزءتذلكونم،الثاْيخةنةادةع!دفْال!ضأراواقعلىالمراكبت!ويرزاد

نفلوأء"هـاصْ،وشعهالنيلامسفرىْاأغراصتضدءتْلْىوا!ت،!طأستخهـدام!ماَ!رةإلي!اواهل!ا

وأءاف)أخرىإلي4ءةمنالموقرفاتونقلالاْفرادنة!عففضلا،المت!وجمات

Petrie, Ch. Boreux and .H Kantorا،لا-!فىاطينذلفءنذتستخدمبدأت،أن!ا.+وغيرم

01)247(ضااالب!رية

ينيت)كابةصرئينْأوءخهاص3بصصَتتأم!فا،4يمالقد13ئهنجضانةادةصاكبواحتفظت

ينالقمرات0هذهسقوفيئات5وا-خلةت.)248(المح!دولةتاتوالباالغابيىيةانمن(خضينأو

.PETRIE,Preh,اهXXXIII,0;38،!+!،مم!!!op.Cit03.,3193ة)242( Eg." .، ,18 pl. XIX, 41 ;.U Corpus

311-992.,KELMER,in Ann. .S XXXIV,,918 .n ;1 and see Ann. .S LI

)243(

)244(

)024(

)246(

)247(

)248(

معاحياناوكصوير..الرقصمناظربحضمعتصويرهمنباومجرللواتْرضت-.ةص!و.!9105

,.op.cit.)82.الحبادة.وطقوسالرقصبطقو-!صلة؟اكانأنه،بدةأماكنأنهاتفترضأئكال )p

مروحةهيئةعلىحلىدفلنارفها1دفرببةاشكالوهى.-.طهم،.!س!8051ء.ت.**

(.op.cit..8033)f-15فراثاتلمنلبسنحها2.ور(,Aeg.Kunstgesch. )I-ونافيلكابارها3ور

n..S,3491188.بينهماوسطاثهيناأوادغا،أو،أشجاراوكايمر f112حظ;.Preh.,,.gE .p;14 D6buts,)p

(op.cit.,)345جميزأشجارفاندييهها7ور

.pl,كاض!*. XXXIII!وا+051كأك!ة،هثا!ف.Preh.,,.gE p

0160Anc. ER. Religion, p!010391..م"**!!ص,.in.J.E A5!.!وو*م!!حمه

4!.،..ءمر. Preh.!!!gE

دقليدمجرديكونقددصويرهااقويفنرض،البردىمراكبفوققمراتاقامةامكانقئك!ثانديبهويبدى

.001op.")342.بأسرمممهاجرونبهاوندقديخمةكبررةلفنلدكرىولخليد ci).مادةاىمنولكن

صقكلأصاعةقالمهاجرونأولثكبلتعادىفدمستوىوأى-االقديمةالكب!ةالفنللكصنمت

0،4،.,ancienregyptiene, Le Cairoم!اohezه!!له.*!ه!.لأ،هَ!ة!!"ا،طآ"ء!ا!!7"+قأ
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منوقطغراع-21ثكل)

فَادةمنالجبلالماعز

915()ص

(961ر541ص)الىقةباذاظرا.ننةاديئرماحوأسةصو-نا-14وثكل
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ةدنقامنونماءلىجالصيدىرقص-51صكل

(581ص)

ةدنقامنتحفزانبمخان-61سكل

(951ص)

كا

كبلمراذ!نما-71صكل

يفهـاذومجازهاورءبقمراتهاديةنقا

(161-061ص)

(061صى)مواونحاوءشْائهاتهاورانصالهابرجادبةنقاكباص-81صكل
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المتداظةالبوصانإياطرافناأجماالعا!اسطوحهاتفوقبرو،44آلقهعلهبداؤيةونصفمسطحة

قرتينبينكلفصلماوممثيرا،)924(أركاضهايدعمالذىلمجويدالمنحنيةوالأطراف،جدرانهابأءفى

منها.والصعودإلها!زوليقاطرالمركبأ!ابيستخدمهمسقوفغيرأومىقوفممرضيقشها

فروعخسةإلىاصدوفرع،روعا!نأعدادشاو-تيلةطونخلبجريدةصكبكأوا-كفظت

صيظبينكلغيزوأن،ماصصعلواءت11الزيخةمننصيبابض!نىأنفهاأص!اجهاوابتش

ءيخر.تواضعمقعدفوقا!ضميجلسالذىالمركبملاحعليا)ظلتضفىوان،وأخرى

منهاعسكبلكلالخلفيةالقمرةعلفايضتندجمديد-انظاهوتاننيمااكانقادةاكبصفىوزادت

مثلثةأش!لأوخطافأونجاتأوشطاأوفيلهيئةعلكيرامشكلرصضءقتهفوقيرغيلطوارء

مجرديثَونأو،يديهيرءرجملهيئةتحذ1،،ضقاطعين8يحهمينأوحربةمقمعةاو،اللالت!ثبه

يرصئأوالمركبصاحبإلم!الظنعلييغلبفيمايرعضو،طبىموءو!ذاتتيرعللا-!ةاصءلامهَ

.)025(ومعبودهابدهإلى

خطابعينالأرعنأحيأناادتاعثيرةئلةماخطوطاص!بصجانبعلالنقاديونوهـؤر

,Petrieواعتبر Ch. Boreaux and .J de Morgan!.نأبترىوذكر،!ليةمجاذيفالخطوطهذهوغيرهم

والقصير،السويسالأحمرلايهابينالبحرفى*صةتستخدمكانتصا!جهاأنءلىتدللَثرضها

قيضدهونلاينالونوجنوبهايقياافرأوا-ط2س!نوأن،مجاذيفاشبارهايز!أنهيوبوروأضاف

غريبئتكنلميلةالطوالمراكبوأن،مجذافاالخسينوالستينمجاذبفهاعنيدقئالبردىمنكبيرةشارب

اكبصأخباربعةالراالأسرةعصرأوائلفىس!روحولياتذكرتبحيث،يينالمصرديخاص

!!متر)251(ونصفمتراو-سيناثغينأىذراعمائةمغاواصلةصطول%

3بهااصتكونأنوت!ك!وافىبل،الإطلاقعلىمجاذيفتصزراظطوطأنآخرونباحثونوانكر

Torr,Loret.ةرأىءدل!،!*.طلاقالإعلىاكبعس and Edبقمراتأَبا!رأن!االىالظناتجهاىاالصوران.ئأ

وءناعية!ميةتفعاتصفوقأقيمتحصينةصروحذاتبواببأقرىرمنءوأكثرليستذيفومجا

924()77;**!381،.PE،!8! Preh. ,.gE pl. XIX,41 ,c41 N; XX,44;.D Corpus, pl. XXXIV,46 D; 1p

Etude."!مع+،، de naut،queQgypt"14;*!5!،!هـ.Ca!لحلصلأ..Dioepolis,pl. XX,;113 Nagada, 1p

5..،!5.,op.هـ*tic!.A02.ط،.(00ة،.daps.M .I .F A

)025(341-034.,.op.cit,هكأ!*!.u.! op.cit., 17 f!هPreh. ,.AE .p 91-18; BoR,ل!!م

75يحتم!وما،وأخميمقف!ربمينورمز،(سايساساوربةنيترمزالممروفةالممبوداترموزومن

.أربهاالىويرمزالثصىقرصيمنل

امكانبثتبينبعيدفالفارقفريبةضفروبمراكبان-استثهادهولو.-tic*!ه!.op.5!،ا1809ع)1025(

الفخارية!ا،رانىعصرالثانيةنقادةوعحر،عحر-أ،مرام،عمره
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تمؤجاتإلىبوارهاالمرسومهَلخطوطاتورعض،!اتشياب!اطتوأصاjyjذاتءوراوتصدرت!ا

Boreauxماصدإلىايهماروقبل.)252(حولهاالرمال and Baumgartelاؤربالقمراتفاعتبروا

عباْرةكانالقمراتهذهبعضأنوفوكاريوبوروأضاف،المراكبإلىكهإقمخهاالسكنأكواخإلى

.)253(للعبادةصوهياعنمقاءير

والدورالصروحذاتالحم!ونأنأهمها،عدةلأسبابالأخيرةالاَراءلهذهالشيوعيقدرولم

بحيثالعصرذلكفىاتشابهواالشيوعءن*نلمالمراكبؤوقالمقامةالعبادةومقا!يرالأسوازذات

فنأنءورهاالتىيمةالقدالمركبوأن"يةالفخارالأواقسطوحعلجهاصورتالتىل!ثرةباتصور

بساطةءنالرغمعل!خلهمايقة-4فىش!تحتمللامجدافاعشروبسبعةالرأيمى.ممسةط!االأولىنقادة

الثايخةلنقادةالمعاصرةالصخوورسوموأت.عمرهااهلحياةفىإراكبالعبتهالذيالدور

قىجيح؟ءنوالفخارعلىالمرسومةالأش!لتثبهاش!لائضمنتبي!والغرالشرقيهَالصحراوينفى

(؟!أو)قراتذاتالمحلصالمنةهـاربمماذجقىكواْالنقاد-ننوأن.فعليةلمراكبء!يلها

.الفخار)254(علىالمصؤرةالقمراتتشبه

الفعليهَالمجاذيفبر!عيبدأكانيخةاكإنقادةرسامانافزاضمنبأسلاالقزاكأهذهضووفى

أجزاصهابرصميمتقوم!ف!لينجكهوعتينفىصكبلكلالظاهرالجانبنهـاقيعندالعددالمحدودة

الفراغمنماةلَىي!ةلثم،المأءسطحتحتاكتفيهَيضةامراأجزاس!ادونالخطوطهيئةعلالظاهرة

مجاذيفالنقادىالرصاميصورولم.الفراغوملءاطليةلةرضتثكاذ!أخرىنجطوروالمجموكأينيين

.اكىء)255(بعضالزمنفىمتأخرةزرَونأنيحثملواصدةصالةغيرفىفييهاجماعك3بالمرا

ممعنى،يخيةالتارالعصورقراتلهاستخدمتفيماتستخدمكانتأضهاالظنعليفيةلمبالقمراتاام

،ولليف!اخالعامة)بالموافىالثخصيات!!صاروالخاء4،المراكبفىالمراكبلأمحابخصصتأضها

البرمساكنتشدِدأسلوبقلدقدهات!ديىأسلوبيئَونأنمن،خماوليس.النقلاكبصفىافينة

.)256(غرض!صايؤدىأندونول!نفعلاالعبادةومقا!ير

)252(05 ;19 Annalee duو.LORET,in Revue egyptologique X32بم.TORE, in Anthropologie IX, p!س!!ل

.Guimet,XIX, 174 f*محعهلا

)3،2،82..in.C .B.A,.I ,I;262BAUMGARTEL, op. cit., p5!5+.+!ه.BOREAUX,op. cit., .p,21-02 G

()402170،1,.seealso, EDGERTON, in.A .J .S,.L XXXIX,901 f; PETRIE, Proh. Egypt,;91-18 in Anc. Egypt

,Rock,!*!11;ح!ص.inAnn. .S XXXV, Fig,!!م!.p 27; DIM ،!!!5* Preh. Orient, ،1، 127;.f KE

.،.Drawings, Fig

5(-.c (Toعبادبوادىصخرةعلىمركبمورة.op.cit!!م!ك!،

كبنا(أى)ئم!مصانةثحملحدلةنيليةمربهاكيىهرماننيهصورعادىفظراليهانجهنىظاهرةوثمة)256(

صورمعثبهمنتخلولاواصبحت،مسطحتلأوناقصهرمهيئةعلىظهرتحتىبمضهافوقضضطت

ومملكأبنهلىهالصلةعقديمكنفهل،الئانيةنقادةقمراتبعض
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الجديذةفعمء14وطغت،)257(الشكليةعشهيئهْءلءقام!،مرؤوسْيخةاكأنقادةأهـلصغ

المقاخ؟اك!يراءلى،طغياافىظورةصصيرة11المراكبو!وراللينةوالخطوطالأحمراللونذاتورسومهم

اندثرتالتىقاطعهَا،الي!إءوالخطوطاكخطيطةالرسوموعلرصى*وا)4الخروطالرؤوسذات

منهماكامصدراتلمفحضارتينإلىامهديناإنخاجبردالظوا!رهذه،وأوحتالأولىن!ادةعهدفى

.فرءاأولاهصاعلنةساتفرضأنأخرا!اواستطاءت،كهيرااختلافاالأخرىمصدرش

التىيقةالطروعفالأءلىموطك!موءنالأ!يرةالحضارةأ!ابعنالمؤرخينآراءوت!ثصهب!

بعفحها،3را+بعدةاطضارتينمكتشفيترىوخرج.الأولىالحضارةأهلعليحضارضهمب!افرض!وا

اهـءارةأصابأنفيهءررأى،لِانرأالمقبولةآرائهفن،زبولامص-تبعضاو،قبو،يم!ن

يلةطويةتجارفالاتبافسح!ملأ،وم!فىواعنهاغريبهةأخرى..نط-4منادةمنطقةْوفدواعلينيدالثا

بينمتبميةلخارأوانعدةالرأىهذاوزكت.13)258(أرةإرساليةوت!لأتو!راتأها،1مع

جنبإلى-نباوجتيةدَثر،يةقرءمقامعرؤوسوعدة،الحضارتينورسوماطض!ارتيناساليب

عاصرت.فهماع!أنعلىدلمما،وذ!)925(الأولىنقادةعهدمنالأخيرةالفزةمقابربعضفى

ضا.أالوقتبعضمعهاوت!املتالوةتبعضالأخرى

و!راغف!تصالاغمبا"ح!منةم!دوالأأ+نةمدت"الثاةاراطءاصعإلبأنفىالثارأيهفىبترىحص.ور

اكوقيتمن04و38اةضالتا!نةيمايةقوغزوةأولَثيفة!رةفىنةإدةمنطقةعلوفدواْالبسيطة

المقامجرؤوسمعهاوا%قتتراتالةهذهمدتمامااختفَالبيضاءالرسومبأنرأيهوز!،الجتتاج

يتفقأنالطبمىمني!قلمأنهاعتبارعلىاكمليلهذاالمؤرخينمنكضيروتقبل،مةوالقرصالخروطة

المهابوونأوالغزاةفرء4صىخارض!خطدوننجأةمقام!أمورؤوسرسرمهمشكعلىالأولىنقا"دةا!ل-

عايهم.

بصحتهال!لميم-!هب.ءذهبارريدةابالهجرةلأصابلالأءا.اوطنتبينفىبزىوذهب

وليستاكيلواديمنقريبماجبليهَمنطقةمننقادةمنطقةوفدواعلىأن!م،فأكدحب!4منالىغمعلي

!ا!إلىوءلموا-ينأن!مواعتةد،!الجصازكالأوسإناءجزيرة،شبهرالأ!البحربمءال،اتبالذفيه

المصريةليمالأقابقيةالىسبيلهموسلكوا،زضارؤممعناصرمنعنصراالنحامطا!!هيئهَاص!ذوااولتا

ظارهم،سطوحعلمغاو؟دواالتى.لد!همعنخهمياوسغلواْذكرز؟أوامصحترلرادةنقاكأمنطقيبل!وا-ى

،وءؤرواالمتتا:!اخوزصطا.من4؟ا!لمرطهمنذوا)وعولئلياوالأألحلزونصيئوانزخارالْ!01)!حبارَْ"ةفصزروا1

-,0Egyptخ!*VI.)ك!2(ة .p. 9.22- pl!3!258(-،رو"!!!-.طي(.Ibid.,.p 16 arid 44 f.

95(,I ;26 PETRIE, Corpus, pl. XXXI, (y!44.263،ولوو 051 XXVI, Fig. ;2 ALTERTU!!3طف!ه،!ْخأَثآْ.!.ل!.و

f.1p;,32.ةء XII,,2 XX2700,9،؟A;XXXVII,,81;.a El-Mahasna127،!ض G!!كلل،W13;15.حا

!.Op.Cit..ا)ء5+ pl5!!كاكع!+!ظكا

لما63لأ
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خاءةعادات،ومارسوا46إرصلةامنذلجبالاوصلاشلالنحاموءوووا،45المرصلةمنذالمراكب

واستحبوا،الأولىنقادةأهلاعتادهاالتىالأسريةإتمابراعلىالفرديةبرالمقاففضلوا،موتاهمدةنفى

الأصدافمنثمالمجرمنالجبهةاعلاقوصنعوا،والذبابةوالصقرالثوررأس!مةعلىاقائماستخدام

ميد.الصفىاستقرارهممنيلةطوةترةبعد

المجريةالأوافىهيئةتةليدإلىنيةالثانقادةاهلاتجاهأنمحهاذكر،قراقبعدةرايهيترىوز!

تضثفرمنطةة!نأصلاوفدواأضهمعلىيدلالفخاريةالأواقزخارففىالألباسترلتعاريقوت!ايدهم

رغبتهمعلىتدلالفخارأواقعلىالثلثاتتمويرم3!رةوأن،الفخارطمىؤي!ايقلوالأجمارفيها

)3(يلةطوكانتملابمحهم،وأنالأولىأرضحهمفىجنبات!ابينعاشواالتىوالجبالالتلالهيئةتقليدفى

قصيرةشعورأ!ابكانواأضهم،وأضافباردةتفعةعصلجئةفىعلجهااعتادواا!مرأيهفىيهىوذلك

وزيؤاالأولىنقادةأهلاستخدمهاالتىلجةالطوالأسنانذاتالأمشاطاستضدامعنانصرفواولهذا

جمريةهلاعقأصهمبدايةفىوءنعوا،قصيرةأخرىأمشاطاواستخدموا،الطويلةشعورمبها

.26()ْالأولىنقادةأهلعليهااعتادأىاالعاجيةالملاعقايى-ظمواثمالأولىبيححهمعن!م

3راء!.ولال!ء!و!حالحاضروالجيلالمأضىابلباحثىمنجماعةجم!برأىوأخذ

وكانوا،المنتافيالنونجتمنالاْر!نِالمرطةفىمصرو!لواالمهاجرينانمعهاوذكرالأضيركأبهفى

الشمسعبادةمثلالبمارالطبمةأربابعبادةمصرالىمعهموادخلواحورالمعبوداتباعمنجمنأصيو

ن!أةومذاهبالساميةاللغةمعهموادظوا،ءال!طربحورالصقروعبادةالخضرةوباوزيروعبادة

ظلواول!خهم،الثاقالايخوليتىالعصرباسمكاهماوبداواأرستقراطيةطبقةوكونوا،الوجود

حينذاكوبدأواالمتتاجالتوقيتمنالستينالمرطةقشوعتهموقوشا!خهماتحدتحتىمنفرقين

الأدراتماقبلعصرباسمهماص!

K.Sethe.رأء3علىكانالباحثينمن3خريقفرال!يرفيوانصارهجم!راء3عارض and P

Newberryدالتردمن!ثئو.ح-.A$Schar،الجديدةالغزوةأوالجديدةالهجرةأ!ابأنوافزضوا

()026.470..Egypt, ,3191 97 3 Making of Egypt3547.!ح!مأ..Egypt,18 f!مط!!!،

لرىباومجركلوان،تمابالهكلفىوالتلالآوالنحاالمرا!لبلصويرعراصلبأرفاميلتزملمبترىأنويلاحند

ف!8ام!ارعلىعثروانه.(op.6ه.،أp.)72.الجبلىالمامزمنيكونأنالىاقربايانلامتبر.طان

!طةe.ط!صg،.اليهاأضادالتىالأصنانقص!ةا،مث!لىبإلبطويلةأصنانفىات

بارربة!أظهر!هم،انفهممنبهامبرواالتىالئانيةنقادةأهلموروأن.051ح!أ**;0213-12,7-4.)

.ى:فىبقولكماطربلةبملابىولبىئص!6ونقانصفبة

Reohercheeءه!!،!مoniqueeما.حملهد!1،هـ،261() ! 15 Ire dynastie at lee tempo!!حثم.!

028-927..p8ط
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يتر،!3راءمنشجيحااكزفرضهموبدا،نف!محهامصرأهلمنأى،البحرىالوجمهاهلمنكانوا

اال!الية:القراقفرضهموكت،جكتهاعندفناهألىممأالرنمعلى؟وأص!ا

ظارهمعلي!وروهاالىالمثلثاثبأشكلرصضاالثايخةنقادةأهلأنصعإذا41-أولا

علتتوافرا!لالف!ن،جمرىظفكاوصدهالزخرفبغرضفيهاي!تفواولمفعلاالتلالصئهَإلى

طرقاخمايونالمصرسلكوقد،خارجهتتوافركابهتحفالتىالهضابوفىالهتلوادىجوانب

وب!أوا،)262(يلطوبنمننيطالثمادةنقا!دقبلالنحاساستضراجورالصغيرةجمالأاوقطعيدالصضغرالأ

جبيةبهجرةحينذاكلهماتصوير!يرتبطأندون،الأولىنقادةلخارءإىأنفس!متلقاءمنتصويرها

.جبلإ4غيرأو

صمل!حضارةمنذبدأتفةر،مصرعلىجديدةتكنلمالمجريةالأواق!ناعةأن-ثايخا

وزا!ت،الصعيدفىالبداريةالحضارةوخلال،أيضاالفيومحضارةفىوربمأالبحرىالوجهفى

نيد،الثانقادة!دفىوشيوعارقياوازدادتالطبيىتطؤرهافىمضتثم،الأولىنقادةفىعدعددا

ألوانهاالصناعقلدو!ذا،القيمةغاليةظلت،غيرأضهاالمحليهَ)263(الأجمارمفتمىخواشرت

أ!ابأذواقبهأولير!وا،عنهارخيصابديلاإلمجعلوهاالفخارأواقعلالطبيعيةيقهاوتصار

كانصما،الفخارعلىتقليل!اوتطورممرفىتطورهاانذلدومعنى،ادررودةالإم!نإت

لمجرةأومصرعنضار-يةبغزوةبطهرإلىضرورةمفوليس،فىور!وتطوراداخلإلاتطورا

ممر.صخار"ية

ءلاتعفقم،يخةالثانقادةظارعلىالمأئيههَوالطيورالقواربتصويوفرةأن-لثاثا

المنطقةهذههظاهروشطبق،جبليةممنطقةوليسالماشةوالفروعالبحيراتكثيرة،نطقةامحابها

!!جن،لرأ؟برىاحتاطوقد.بترىافزضهااقمااالبيدةالمناطقدونالبحرىالوجهعل

-طماببليةمناطقهمفىنشأغَموأن،الصميدلِصلمواأنقبلالبحرىالوجهنزلواالمها!حرينأن

!رايفدملمول!ضه.ة!حوووهالجديدةالمهليةوالبيئهَيمةالقدالوعرةيهصهمبينينا!باايلحظون

المرصلةحتىالنحامفصيرهموئأخير،45المر!ةحتىظارععليالواكبتصويرملأخيرمقبولا

شأنهالجمطارثةمادامصَوال!امالمراكب.يئةينسواأنالمفروضمنوكان،قولهصدعلي46

إليها.اشقلواالتىالجديدةالصعيديةالبيئةشأن

22-21مى،نقادةوموررصم،ثكرىانورمع!لى:لفمبلبةاحرىفافئةرابع)262(

الضالساليلوادىاجارمعسالأصاتقيماقرةأواشأحجارص85%أنلوكاسالفريلىيلاحملى)263(

51دالصرالأصرالبحرفاطقاححادالىاحجارمارديمكئفقصنها15%وان،وأصانالفيوموفيصة

عن:كلمنارايهقوكبهبزىاليهاأنارالتىالرقية

Peake and .H.J Pleura!.مه!مهـطص.!*هكطعه!ة

and.J.5-*002ع؟68-067المحاتجاالمرجع:لوكاسالضيدراجع .E A

61091اصهر-اسيمممرطرشعتجرد،الحبرالطجمنيلاوس،شكرىانور!حملى5ابناءراجع
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صدفىواكروطية-ةالقرءالرؤوسعلىطغتالتىالشكلاكزيةأالمقامعرؤوسأن-راابعا

يعنىممأوذلك،اكينكأاتالثانيدنقادةعهدقهلصمدةحضارةفىظ!رت،نجةالثانقادة

أففس!مالبحرىالوجهأهـلءنبتأثيريرتطأنيمكنالثاني!نقادةْع!دخلالالصعيدفى!ض-وءياأن

.ميدةغريبةجماعاتبتأثيرارتبماطهأكثرمن

التىالرموزإلىتقريبهأيم!ن،نيةالثانقادةعصاكبموز)اغلبانيخوبرىلحظ-ءامسا

يبللتقرويى:ولاتمضمحاتصحلاروة،264()يخيةرالاهاعصورحتىلاالدغربطقمنابهااحتةظت

ب)حورالمعبودرعضالصقرمثلض!طتأكيدهفىممافيحو)كن،خر3وبعضالرموزهذهبعضبين

نأعليدليس(،س)=!ىاوبة،ليتلمعبودةْرصضالمتقاطعينال!مين4،وهيةوسطهاأوالد!اغرب

ترى.اكزضكاشرقهاءنوليسالدلتابرشطريقءنوفدواالرموزهذها!اببعض

نجة،الثاءأدةعردفىئعةالشااقاءصئاتإلىلنسبةبانفسهـا4ا(لاحظنجوبرىلحظ-يمادسص!

.)265(البحرىالوجهعقائدإلىردهمايمكنالثور،وعاهمارأسوهيئةالص!رهيئةفيهاشاءتفقد

قيلهمطالدكغرب-ةوبفىصمدةأهلوجمرؤ!ااستخدموهاالىالجبهةأعلاق-شأنكانوهكأ!

يلطوبزمف

الفيىليتيةالمرحلةءنذفيةظهرتإنمأو،الصبدعنغريبههَالفرديةالمقاْبرْنحنلم-بعاسا

الرجوعيعتبرأنالفرورىمنوليس،الأولىنقادةله!دالسابقالبدارىعهدخلالفيهوضاعت

جهـةاءْبارهْلةيككنمابقدر،يترىافترضكاالأسريةوروابطهمنقادةأهلعاداتفىت!سةإل!ا

.أءثيرةاانلاصةبرالمقاحفرنياتإم!ادوآزبلجديدانجتمعهمفْىالن!جمأالرخاءلازدياد

ناتاكوالحيواوالأسالطيورعلهيئةنحلقةيهَوجمريةظارأواقيةاكاءنمَادةأهلشكل-مناثا-

G.ومنهمالباحثينبعضوراى Child & .H Frankfortوجدتأسيويةأواقابهأقلدواأضهم

Glanvilleومنهمأخرونعارضهمولكن.)267(وإيرانولناياوالأسورفىاشباهها and Vandier

البدارىع!داإلىكأنماط؟وانهيئةعلالخلقةللأ!واقينالمصرعةصنابأنواسث!هدوا،شكرى.وانور

يفتجاو،وأني!ممروطورناتجواصها!ئااديونالن!قلدوالطيورالتىناتالحيواوأنتقدير،علأؤل

(P.NEWBERY, in Liverpool Ann. of Arch. and Anthrop., ,V;232 Egypt 264)َ
وط!3!عم.،كلم!سلاهـة503!ه!،+!هكا!34،*حلطهكإممم.3.611،8----ءر:،ءِ

الثوررأسأنيرتيئيبىولج!ب.بم*!!+!!ولْث!"حأ.!"ولEgولtَ,اؤا.8.74"ةه!99،*كمم!ه،.ناز!-.،ةp..024ءأ(ْ+)65

بصدصاوما691صمئكلاتهمنفرإجعالمقركاجورعنأما-الدلتافىتاريخيةافاليمحَمةرموزفىصورت7

"..،!*!ث!َ+.!4!شمم!ول91كأ605.أ6266)

لأحبم.د،ك!ل!*س!!!ناQطء،ة+-!؟+3.!+هص!ه!،"!س!ني!عاثاْ.،.؟!)ء؟لم672)
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ظعتهمءوأن،ني!الايراالأواقرسكسلل!صوائلايتخدامهاإتسمحمتسعةتجاو-فكأنتنيهمأوا

MA)عدةبقرونلِاسورفى!ناءتهامناسبقكانتلها

أمثالهاوجدتفقد،بضالمقاذاتوالاْواق،بوزالبزذاتالأواقحول!شابهجدلؤإر

تمثبلمدالباحثونوأىلجما،)926(واءدأءلعفعزاهاالقطرينأنترىواؤترض،زلم!ط!نفى

.27(ةي!وها)ْثمياسورمنيوت!ابزتلوودون!صاكانوايينالمصرأنوكانتورومنجنوفرانكفورت

Junkerومنهمضحرون3باحثونوهؤلاء،ؤلاءوعارض & Albrightفكرةأننابةمنيونكر،وأكد

مصغرةبصورةوظهرتاس!مةفيصمدةفىن!أتابضالمقاذاتالأواقوف!هـةبوزايزذاتالأواق

اؤؤاى،فيةاظانةادةعهد-ىاختفتقدتطورهااصلصكانتإذاأنهوأءاف،أوانيهافى

بعدأنهاذلكومعنى،الي!يرالفذرغيرءنهايكتشفلمالتىالدلتاأرضتحترأيهفىا-مت

ناحيةمفالصر!دوإلىناصيئمنلِاسورصوبإلىض"اْيدشتؤي!اوتطورتالدلافىنشأتأن

.271()أخرى

بحذافيرها،ياسور-خوبإلىمصرءنالأواقهذهليبأهـالتشارباْيوبمرنظريةلاتصحوقد

ت!غىولكنها.)272(يحاوأرمجدوشحفافىالفلسطينيةتطورهاصلاصمنعددكبيرظهرأنبعدلإسما

ال-لتافىازدهرتنيةالثاالنقاديةاطضارةمر2عناانمنراكأالة،-؟ةعإ"دلتمالتربهةصالآيةعلي

.الناض!ةالني!وليتيهةعودهاأوائلحتىؤيها!بذورهاوضربتال!ميدقبل

كأنتنبةالثاونقادةالأولىنقادة"ضارقمنانصإلىبقةالساافأنالقراقمنو!تهى

تطورت،سبقهاومةالبدارىحضارةعنالصعيدفىالأولىتطورتمانجوعلىوانه،الأءلممبرية

ؤسالأاختلفت،ْنفمحهاصلامةفيصمدةحضارةإكالبهيىةبجذورهاتواقيالبحرىالوجهفىنيهألثا

لبعدلتيجةاكأسبتهاْأ-ىاالرقىنواحمتعنفض!رفوتاهادفنوعقافيخمهامساعايىاليبفىعخها

بينها.وب!ن!االزمن

.op)8!،س cit.,314 .f(VIA*لوVA18!62.ث!م،.J.A.Eم!*صأك!حأ!!،.S..R Bأ+

.A-5صالسابقالمرجعشكرىأنورمحمد

.opبا0).د)926( ci!،!عم!+!هه!.Dioepolis, p. ;15 Naqada, .p 93 .f (but see!!!+،

(-inMitt. Kairo ,V 114 £; (TV*!ك!5*س،.KFOQRT,op. Cit., ,91 401,.f 114 f3!ه!,.DE,, Op. Citل!ى

in,.5!،,1774191د .J .N.E!ه*+S

)271(.nة.!55!!يعهحأ!!Merimde, ,9291 Abb. 9 .K,.L Abb XI; Westdelta, ,91-18 Abb,!ه.H JUNK

.ofAmer. School of Oriental Research, XII,)0391( 1 f

)272(.arlyBronze Age, ;3791 56 ;f KANTOR, op. Cit!5لhألThe Pottery of Palestine from!!ك!!"

لم،الفلطيىأملهاتأكيدوبينالأواشلهلىهالممرىيلأصلثأكيدبينمرةمنأكثرناحيتهمنثارفوتردد

I,;25,)19الفلطينىبأصلهاالقولالىالش 3!2 LXXIهtertumeح!18ؤإول،Grundzage, ;32 Ab)
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حتىشلقىظلتcخاء"منهااك!رقيةوانماطق،البحرىالوجهتاطقانإطلاقاهذايتىولا

اكمرقيةاكمماليةصدودهاطريقعنالشاموجنوببي!العرالجزيرةشبهئهالمن!راتالعمرذلك

ضرالت!منزرَنلمولكغا،ودمائ!مي!ينالمصرلةةفىالساميةبغهَالصأكدت!راتوهى،المفتوصة

مورجاندىليهإذهبماأما.قلي!أوفىكثيريةوالفكرديةإطاحضارغممقوماتتغيربحيثالوافح

ومذاهبيروحوروأ:زرع،ال!ار4الطبيصبابأربعباداتمصرإلىأتت13أمنوغيرهاوْي

عودتعاءسمتأخرةقراكأإلا!تهعليةررءانهلهمادليلولاأساسهمنصدودفذلك،الوجودن!أة

.القرونبعشراتالمصرىالتاريخنجربعداىالممريةالحديثةالدولة

لجئةيناببكامنهماصوتطورت،سبيلئافىوالبحيريةا)ع!ميديةالحضارتينمنصومضت

عناوعندهاالأوإلةلمواداتوفر،مدى،أةا!ههابين!والراالاتصالومدى،أرضحهاوشاءإقليم!ا

وترمتاك!ما)ممةالحضارةلأهلالسياسيةالأحوال؟"اشظمتعهدصلحتى'ارضماكل1قرب

ناع2واست!ب،فاص:!أ-رذىذاجضوجملكيدفىأقا!هاأع.سلطاتأوسلطا-ا

.نفس!!إكءناطقالم!هيدالأواقهذهلمصَووء،يةالفخارنجهمأوابعضعلتاجهيصورواانممدَضه

يرو%واانعلالسفؤق!-ذاوفيمهم،ال!ثماليةالهلك!لأهلوالسياصىالحضارىالتفوقازدادثم

نعرفها،لاظروففىةالفر!لهموسنحت،إبنفوذهممديحاولواوأن،المحعيدفىفىخاضهم

،حضارةعلىحضارصهموسودواأهلهعلىنفوذهمبسطواو،إليهالقويةجماعاضهمبعضفاند!ت

أمور!استقوتوعندما،والسياءى)273(اطضارىلنفوذهمرطشياصكزافوبتعاحمتهواتخدوا

القديمميراث!مبعضكوهموشا،تيهماحضاريرتطوفىالأولىالنقاديةلحضارةاا!صا-معاض!يهوا

.بعضمصحر)274(فىعنهمواختلفوا

.صفحاتواجع،المميدفىعياسيةكطوداتمنيقابلهاكانوول،النطوراتلهدهالمحتملةالتفسراتعن)*2(

بمدها.وما117

)274(237-236.,.op.cit3!5!5!ا!ه!.*!هeالئانيةنقادةأهلبامتبارلقانلين1رأىرجحفدكشهرمانوكان

طريرقهمفىسلكوهالدىعاتالحطوادىصخورملىمراكبهمعورواوأنهم،شرقييىفرأةالمركباعحاب

1،خ!!ا!4فىاى16llعنوعدلمادولكنه-(Gotterglaube,)9391(294،)عصرالى

واقير،دا!اا!ادداتطوراوالشايخةا،ولىنقادةبينالحفارىالتطوراعتبارقشارفبراىواخلى

واشغلال!ادداعنللبحثال!حراءيجوبونكانواخلصامصريينالحماماتوادىصخورملىالمراكبموروامن

kulturenAgyptens,,,48.4191.محاصها.لا-إفضلد3- and Mesopotamiens+8!طغDie3!ور!!،.A

H.هال!Agypten,حنا!ه!,13-12.5891 K ! ,s Des
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كينالس!يخ"وازدادت،ني!)275،الثانقادةعضرفىرقيهاذروةالظرانمنالأسلحةءناعةبلغت

بضمقافىيثبتءبعفح!اوكان،جمالاوالمث-هـرقةورقهثةعلىالمةؤسالطرفذا!السطوحمموجمة

."276(الذ!بئقابزىيثثمشاسبهبصورالمةبضيصقش،قد،والخشبالىاجمن

ذمبتينفىن!ا-حهاشةرجاطوافمرف!رةث-قصراررؤوسأوحرابرؤوسيونالنقادواست!فىم

السمكةذيلصئهَعلي

إلىرصضممار،بع!مهايكسرواانوتعمدوا،الأيمىاصةهذهمنكبيرعددعلبرهممقاواصوت

ضقلاالذىالعالمينماسبنةماالاَخرةفى!نةمهرو!هفررترو-ماكاررولتت!ءاحبهاماتكاموت!!

تؤذيهلاحتىصدغاضَرفىرءب"أو،قبرهمنتىمرقلاحتىبماال!بإلحاقفىوغبةأ،،4إإ

.(YVAالصور)منبصورة

الصلصالمنت!فبميابماذجال!يفةالظرانأسلحةعنالمحدودةنياتالام!أصإبواشعاض

بلونفاأص!نصالهاولونوا،تمثلهبماالثبهيبماقويجعلهابمابعف!اولونوا،والعاجظ!ثبواوالفخار

الأسلحةيحفظونكانواالىال!أنب!4أرالىشصئخطوطامقابفحهأءلىورسوا،الدم

.فيها)927(الحقيقية

المشاجتوقيتهمن54-48المراصل.فذىبترفى-*-ةةيمااظراناءةاضةالنحاسيةنلناجرايرتوسا

أملحةمن/ثنرعااقلظاتول!ف!ا،اطولواال!قةإلىوالاستعراضرالة!رمنتطورهافىوسارت

.crn!تقدير)اقلعليئيةالتارالعصورأوائلحتىالظران

.!هماالفخارءناع-خو،ا)ايخةنقادةعصرفىالرسومجانبإلىيقهاطرالقوشواصلت

وزضفواوطوروهابهاوارتةوا،تاصاديرأهلالةررماءاسلافهمميراثبهاايتمادوامحفورةرسومفى

عليضاءبعجا!يفهاتجاووملا!وا،المصقولالقاتموالبنىالأسودالفخارمنوكؤوسأوافىبها

،66-58او63-57الفتراتانتاجمنالمعيدقالظراناصلحةاننليترىاعتبر)027(

313(1791,.8,Egypt8.،;94حه.p!ل.Preh)-08-06الفتراتانتاجمنافضلهاشارفواعتبر

،ك!لا؟هـ(ة8).الوصمحرذ

)2*(;43-,Y,Stone implements,.1p XLV-XLVII;.!4،! eh. +.. pl. XLVIII!ص!.5ط!!ل
32.,67-66.Fig.!،ماDebu.+ل!كه!ه;.p 23 f,00هنا 57 f; Dioepo،هدهNa4

8ص-الطرانمنوالأدداتالأصلحة:ثكرىأنررمحمد

ْ(N! agada,.1p LXXIII,,61;62'( W25ة.h.,.gE p!سP!!+ثه!،;op. cit., .1p LIX. LX!5.لأ،!ل!م!!ل.

313588،.Rev.'d Egلهم!،*!مم!كا!9!ة

9صالسابقالمرجع-ئكرىأنورمحمد:ايناراجع)278(

)927(.II,,51 pl. LXVII,5هناهierakon2-221ةحع!كاهنه,XLVI12د,Preh.،."+ 25.0، .1p XXVIII!!!ك!.

.(op. cit.. ." .25 ( 2 A,م!!
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الحالينفىجهابلغواو،(الأولىنقادةأهلعادة)علىالسلالزخارفببعفحهاقلدوا،كاالتاسيينعادة

ال!فيرةأوا؟يهاخاعة5فىالإجمازصدبلغواوبلال!ناعةورقةالذوقصلامةمفعايىَغاية

.!281()وزفؤتها

عنا!هبيروفىأهلهاأذواقإشباعفىم!ئتهاواحتلتالىصو:علىطختحتىالنقوشلبثتوما

مالتثمالمتتاجالتوقيت.منالستينالمرصلةمنذالفاررسومنج!اجاإلىوقلت،واصاطيرهماف!رهر

منأوالبحرىالوجهأهلمنجديدةب!جرةصيخذاكاختفاؤهايرتجطولم،يدارويداروالاختفاءإلى

والمتوسطةاالريةالطوا!فاذواقنصراف)وهما،يئلأعسيرجْلذيعةفماصد!وإْمما،الصيعداهل

فصنعوفاوابةءبرة"اعهاءا!ذسبانبعدونتهالمتاإضاراالمجرقأواإلىالمرسومةالفخارأواقءن

المجرجودةلِ!غيهاوكانتبالر3ا)تخلإةإلىسبهاجةتكنلماصلديدةالمجريةقالأواوأن،وإتقانبوفرة

الأجما"رمنوءنعوها،بالفعلالغاليةذجها،1فىْ!نجاعهاابدعوقد،الذوقوصلامةالصقلوجودة

يتوالديوروالمماقىلباسزوالأوالاردوازالرشيامثل.الألوانغددةاقوجاتذاتالحبيبات؟مْيقة

تثجمههاوهثات،يهَوضبهكريفىيئ-وشبهنجةسطوا-ا!ئات!كليوسُكلوها،بذينالطكوالسروجمرلتزوانَبا7

،"282(وا)*بالنهروا؟زاسوالفيلةاسلاح!واوالأمماكالمحاموهـات،لةلحااالقنا"قهيئات

."283(أيضاالباركالجلهيئةعل.مماور

ويىطوًالأواقال!ضارلهطوغيرآخرسدل!سشلأنيريةوالتصالعهيرئلْلوسالابدطوكان-:

نوابمالغآجمنفاخرةعر-!4أفشاطيصطوح.علىيهاتنا!ىمم!طحاتأ!اجها!لهاوجدوقد،يةانجر

عاجيةبضمقاسطوحوعل،الانسانووجهواطيواناتالطورصةاتعلىرؤوء!ابعضينخرفون

رؤوصىسطوحوعل،ةالرقيةيةالاردوازال!*ياتيىطَوحوعل،فياخناجرهميخبتونكانواصغيزة

"ةالكبيرةالقتالمغابمْ

1(TA)

82ثأ!)

(،383

.،-!،.?.1p.-..-بم!,Corpus.ِ.!!!،ْ.!!-+جم!
09II,CAPABT,Debuts,.p;07-67،!مث!حا!م!ح!حأل!ةE.A.،1أ!َْ 923.Fiسأreh.,.gE.1p *XXIV.X8!!عبَم!،

.II-XM%-"عى8،"صالقدي!ء-مصرتاريخفجرفىوالحجرالعاجمنالأوانىشكرىانورمحمد.ا

البطلييما،المصوراوانلفىورنجحا،القدبمةالتاريخيةعصورهمأواخرفىالاالجمالالمحريونيتخدملم

الملق،ص!أبىلىاليهاالمارالانيةووجدت،البدوبج!انهملاحتكاكهمبهيئانهاع!-ممرفةكانواولكنهم

سورىنمبرذجعنالجملهيئةبهاقلدصانعهاأنشارتويرى،الج!ىالحجرصنوصنت

902(,XXIVعAbusir,Ta)الحادىهالعرنقالاالنورىالقنكظهز.فىلمالجملفيئةانلاح!لجلانةولكن

اصتوحا.الدىا،صلتخهىيصمبولهدا05؟().؟احالنينبلا،فالنقادىالعهدبمدأى،!مق.هر

.المحرىالصانع

،0l،**؟.2,)مالاجِدالىالجملثبه؟رأبيsaالمماقالملونالفخارعنرأسووجدت ./...!،نجهال!لأ(

الأصةمصرالىاحداهاوأرجع،انقديمالممرىالفنفىالجملهيئةلتمثيلحالة؟اشارتوجبع

لم(op.cit.,)41-04المتاخرةالحصورالىبقينهاوأرجع،الحدينة11.'31الىو*لة،الادصة

.(op.cit.,)3,314عثرةالثانيةالأصةمنخر2عنلااليهاثاندييهوأضاف
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معالمقاورؤوسلاياتوال!بمىوالمقاالأمشاطسطوعلانةشافىضِهمعنكفانونالفناوجمر

ورَينصقبفىعلأفةعةع!موففىنحتلفةتبيا،1لادقيقةص!ورة218أصدهمفنقش،باسبهاتعبيرا

ىأضبموعةنهن!ماناثعبايطأفيلءورةآخرقانونقشء)284(ةأيلةسذيمتراتعر!4شعدىلا

مساصةءفرمفالرنمعلفيا!4وحيويةلغةبادقةفىال!لجسدتفاصيلقأظهر،ناتالحيواكلن

.)285(عليهءورتهنقشالذىالسطح

صووءضهاْوظهرتاَينالس!بضومقاالأمشاطعلىوالوحشيةليفةالأالحيواناتءوروتعددت

منجلوأبىاممبواوالثورالنهروفرس4والزراؤآيتلواوالوعلوالغزا!والفهدوالضبعوالأسدالهلي

زصحرقي!ولة،علي!ماتشكلتتيدنبهاءورناأحيامعهاوظهـرت،)286(والثعبانوالدثروشوالر-4

أغراضا"مهاتاستهدلحاور،والزخرفالحليةأغراضتستهدفكانتصورهاأنيعنىمماوذلك

الس!كينالتىبضمقاعليصورهانقشفىالباحثينبعضوارتأي،عليهاالآنالتحرفيمحعبأخرى

أجناسفنصمنك!ضواءجدهموفىيوفقواأنفىب"أملأ!اءنرِنمما-!الض!اونحوالصيدفىتستخدمنتكا

ءورغيرتكنلمصؤرهاانبخديتجورج3ضومنهمبعضوراى،(TAV)عاجهاالمصؤرةاط!واةات

المفضلةالصورهَالفيلشىكانتقبيلةإلمى،رأيهفى"الفيلصحورةشمئالاعتبارهذا،وعلىجهاأ!اطواطم

جعلتءاخرىقبيلةعلة"لمتهغلبةبذلكعنىأفعوانايطأالفيلأصد!صؤروإذا،الأعلىلجدها

الطوطميةأن(213-312ص)تالية4مناقثمنسنرىولكنا.2()ولالأفعوانهيئةعلىطوطمها

القديم.المصرىالمجتمعفىواضعشأنلهمايكنلموالقبلية

لمفهَ،غ!أحبمارمنتمىخوظلت،نبالثانقادةعصرفى-ةالةوالعم!134أغراةالصلاياتوا!لمت

انيراأفراسهيئهَءلىويثكلوها،ءيرهمنثر31الأخفرازالإردهِجمرا1حبواايتبهامحاامنو

هيئةعلىأحواله!بعضفىبتشإ!هاواكتةوا،الإنسانوهيئةوالأغناموالطيوروالأمماكوالسلاحف

الطيوربأش!لآخرإلىصينمنالعلياأطرازكاوتحليةأركان!ااستدارةمع،والقرصوالمربمالممستطيل

بينوابساطةابينتصماوتحيواني!ا!ورسطوحهاعلونقشواوضدشوا.)928(الحيواناتورؤوس

(G.BENEDITE, in .J.E,.A ,V pl. XXXIV.(TAI

)285(.Ibid.،."،,3010 ,I also pl. XXXIII

السابقبمقالهنق!مثرفىكصوبرماوأ!لوبالحيواناتهدهلتركيبالخطوهـالعريفةنجدت-ورجلخص)286(

(p.225.م)

هصالقديممصرنارلخفجرقالحاجملىالنفى:!ئكرىأنورمحمدراجع)287(

(BENEDITE,op. Olt., 237 3 (TM

.1p(%LIII- XLIV; Corpus,.1p LII-LVIII; .R Weill, op. cit.,.f248 (TM!ل"..،!*!!ْ.Preh

ا"5َص:أغراضمنالمعريؤننيهاكوخاهوماونقونهاايئكالهاكطور،الصلايات:ثكرىأنورمحمد

لأأالما
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يدةفريةصيوفىالفنانءورهماcطنا-يانبلينمتقاظبيينءورةمنها!ؤروهماامغومن،الاتقان

راسيشبهبقناعتقنع،وقدماماتثلاثشعقب(؟)ءائدةو!وا.92")ْبسيطة!كنةوضطوط

يرعاها،وكانهخوفغيرفىأمامهالنعامات،سارتبدمراهعصاوأمسك،يطمئن!!أولب!الهاالنعام

طبفةأزالول!ضه،كبيرإتقانولاكبيرتفصيلغيرفىلاأش!الصلايةهذه!اخوءؤر

حافةوشكل،ءخيرةبأءفىافعيوضها،وطنماض!ةوبارزةممتلئةهيئاضهافبدتتلمهاالتىالأرضياتمن

أخرىبأ!فىافوردشهعيذ؟وطعمالريشواضعالجناحتفعصعظيمطاشهيئهَعلى!صقهاال!*ية

.والزين!)192(الزخرفاغراضإشباعء*يتهمناستهدفأنهجيرممأوذلك،صغيرة

أهيتهاخ!!شارعإ.مماو،الصلاياتنقوشفىوصدهاالمت!كة5ىتكنلمالأغراض!ذهأنءلم

اكسقىةال!حراءربمينالالارصيمثلالكارباجهمأرموز)عليهاأ!ابهافنقش،الديئاغراض

.)292(والسيولالأمطارفىالعحمإ4إأتباعهنسبمنوأصدالقوافلوصاىالأحمرالبرروجبال

خلالالفيوممنفناننقشهمنظرفىغامضهَأ!حرىوأغراضوالدينالز!حرفأغراضواصلمطت

ووزع،نيهابقركبيرةبةرةلرأسالزليسبةاناطوطفيهورو!،يةبيض!اوءلايةعلنيةالثانقادهعمر

هثلمهَفىwainwrightورأى.)392(لمهامعا!اعت.لحإدةجهاعتطعمو،-اسيةنجوم-سةحولها

علءلايةبقرةوأذقبشرىبوجمهيرهالتصوبهيداحتحور،وسلفاالمعبودةلرأسبعيداصلفاالبقرةرأس

ياللغرولكن.ظكية)492(دلالةالنجومصاورفىرأىكا،يخية11ارالعصوربدايةفىنعرصالمك

؟ثارصلايت!!ظهراحتةظ،ونجومهاالبقرةرأسعليترتبماوينرا)ىالأهميهَ!امةمنالىنمعلىأة

أصدداضلصلىلغرضا!تخدمتأن!ايعنى!طذلكو،عايهايص-نكانالذىالأخضرالدهنج

تقدير.اقلعليالمعابد

عصزهمأف!رعنل!مبيرخصباءالاتات،ال!باالحيواناتعالم!عتبرونالنقاد-ونالفناة!ناشر

تفننواو،ال!لايات)592(علافوالزرالنخلصورنهشبمرروا.وأذواقهوخيالاتهوأصداثه

فزعها-الاتوفىصحهافىبالعثمصتيروتصو،ب!!اوبمثراستهاالحو!اآصتيروت!فى

يطةادمةالوايىفىال!اتثىتو!وهاخرافيةأف!رهمكائناتبأتمنليهاإافووأضا،)692(صلمتهاوضعف

()1922.,Preh.,.gE pl. XLIII!كم!لا!!"ل

()192،*5!.in .J.E.A ,V67 .f،051 I5!5.W.M!س3

39(،!8 ,36 ,37 Abb 6 .h!ثة!لدح!Y(;7,Gerzeh,pl. PI

)292(38-37.pl.VIII, ,2 pولل!،!م!ه

(49Gerceh, ." .22 (Y

(592)701.54,76,3 Abb. XXII74م،+,mer58!م!!ءلههاكالا;BENEDrrE,in Monuments Piot، pl. XI

(69op. cit., Fig. ,4-3 pl. *!. (T-8ولكازمم!!!8+هـ.p1ءك!لا!.ْ!in .P .S .B Aهمهـضاكه...اthe Carved"ط!!.!ه
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شهاوتيوا،العقبانوأجنحةوالثعاينالزراف،رقابالأسودوالفهودبجسوم،وقيلموهابواديهم

إوءو!اتاإطاراتبصورهاأصاطوا!ارعةأخرىوكاشات،ببثهمحيواناتشوعنحيفةكائأت

ءلاياضهم.علىفقشوهااك

لوصاتهم،فىالفكرةوضوِمدى-يث،ءنأممالهممنتموهافيمانينالةناأولكخطوطواختلفت

جوانبعنالتعبيرفىالصدقدىوم،مو!وعاض!ابينبطالتراومدى،ءورهاعلىيةالحيوإضةاءومدى

ومدى،ءةبولةزخارفتألففىوبموعاتهاالصورمفرداتاستغلالومدى،عصرهافىالحياة

يعها.توزفىوا!ا.لا!ناسقعقيق

الصلايةبؤرةحولخرابيننينحيرايرفو!لوصاتهمفىشيوعاوالصورالخطوطأكثروظلت

إطارىحوليينقوت!ويرحيوانين،.فوق!ا)792(رألماهماوتنعة-دآثنالطوبرقبتيهمايحيطاضها

.مهإظرها)892(كليانؤكأن!صاصافتجهافوقبرأسيهمابطلانبحيثالصلاية

ليبوأصاال!لإياتءواءجةيناقييزفىوصدهاالمؤشة!ىتكنلمنينالصإيات!فاأنيإوو

التىالختلفةوالمناطقاتافةالعهودتؤاليدكذلدُبينهاميزتإْكلاو،أف!رهاعرضيقةوطرنهث!ا

وموءوعيازمنياقييزاال!لاياتمنئفتينطابينرابمههرمانءيزبارالاشهذاعلى!.فجهانق!ثت

وحريةالحشوو3!رةالمفرداتكزةح!انقو-طهرفىا)ىالصلايات!ىدمهاأةفاءبر.وذا)992(

واصدةكبيرةصورةءعلالاهتمامشكيزوعدمالأرءيةوخطوطالفوا!لنجةشالت!دوعدما!وزج

الصلاياتأصدثواعتبر.أيخهاال!ابيةالعلاماتظهورعدمثمالصوربقيةمنمايج!اور!اعلىت!لميمن

ءورةعلىالاهماموشكيزالفواءلر3علىوفرصالمفرداتقلةإلىنقوش!اتميلا)ىالصلإياتهى

.ةالظبالرموزوت!متمين3بيرةطبةر

إ-دتفاإلىالأولىالصلايات4ئةطاتقاليدمننونالفناينتةلأنالم!بولمني!نلمأنهغير

فىت!فقوشء*يات!مبعضوقعتولهذا،واصدةزمت!ة-لمةصوفىواحدةطفرةنص"الثائة4الطا

اكلمقليديئ.بينالانخقالحلةصوهخاتينالعصرئصخصابين-متوئ!ينالطا.ينالمسافة

الباحثينآراءاخشلفت!لايا-منقشفىوتقاليدهمالنةاديينكفاياتاختلفتمانحووعلي

نقوشفىالزخرفةغرضبوضوحالاعترافجمانبف!لى،ص!-و).!منأهداف!متفسيرفىالمحدثين

علىدالصوضا-.موةغلبتا)ىلاياتال!أنتضةدأخرىتفسيراتظ!رت،عامبوجهالصلايات

.LEDGE,op.د05،051!كأ؟)792( cit

)892(.Ibid.,.1p III-قمةملىويطلانعنهمااننكليتدابرمحثالجا:ين-افتىعلىصيىاناتأربعةط/بىوقد

.op.ا.)ث!وقاعدثهاالحلاية Ci،." p)،!*!يحميهاكانهالحلايةْبؤرةفوقحيوانيقبعاو،!+*كل

157(..CAPART,Debuts,Fig)

)992(,2591-2491.,V3 f!8!.ا.inSitz. der Heidelberger Ak. dحمهول!!،.H
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ناتابوا-وفيرفىا!ابماقأماعنتعبركأنت،الصيىبعما-اتزجهاوعربممالصيادونوقامنقبىيثحها

ناتاطثواءلىال!سرةناتاببوااسثمرتا)ىياتالصلاوأن،3()َبابمأربدمعاو!الحلج!مال!

الصحارىصإةعنقوم!مأذهانفىماشسبعليهاتنالفناجملمجلاتتعتبر،نقويثحهافىالصغ!ة

نقوشمهافىالعةحهاإتاط-واْقتالشاعا)فاورلِاتوأن.وأهـ-نهاالزراعة--اةإلىةإساوأهوالها

بدووأشاع،الضبفة-اءاضهاعلىالقوية-اظت!اطغتب!دةم!طربةعهودإلىمموضوعاضهارعزت

.)r!1(أهـا!اصاةفىوالةزعالاءطرابالضحارى

مساكنهمبناءفىفي3خررقىوالفنال!ناعةفىالنسبىالنقاديينرقىيسايرأنالطبيعىمنكان

مجتمعهم.فىوالترفالتسليةووسائلبرهمءةاو-فر

مناللبنمبنىالثكلم!تعليللمس!نالجافالصلصالمنفيرصبموذتءلىْبالمحاسنةقبرفىعزفقد

منلمه07وطولاأمتار8كاناالحةيقيينبعديهانإلىالظنيذهب،؟()2ْالطينجواليصمنأو

داعدةأعلاهافىاتساعهاعقاسفلهافىان!اعهايندادالجوانبمائلةوا-فوكانت.عر!االأمتار

وءتجهإننإالجااهئ!قاءخصقمدعلتوسطها،وعلي!االعلوىالضغطوتخفيفالثباتعلالابنرءات

يبدواظشبمننصْأسطواطبلةفخهاواثبتتالنؤر،لدخولعلويةشحراعة،وظهرتلخشبامنالعلوى

.البابمقام4فهوليقومالمدخللم!ترأسفلإلىيجذبونهحصيراعلجهايلفونكانواالمممعكنأنأ!اب

سفليةةبعارةمنهماكلدعت!يقتاننافذتانلم-كناظلفيةالواجهةمنالعلوىالجزءل!توسطت

قامتءا4،ورندجماحبمهـاتبضعوفناءعنعبارةالم!حنداغلوكان.الخشبمنعلويةوعارءة

المسطحة.سقوفها-لفىالمساعدةيلةطوخشبيةمساندبمراتهفى

،أ!ا!ا-حياةفىواسعةتفدميةصلةصا)شكلظمةإسااللبنوالبة!نالمساكنتش!دوكان

لرخص،نفحمهاالتاريئيةالعصورضلالالعاديةالمساكنالمفضلةإطدةاهىاللبنقوالبوظات

والشتاءال!يففىللبيوتذالدانيالحرارةحفظفىيقالةيماولأشهاليةالأصموادهاوتوزك!ليفها

حبمراضها.علىوالبرودةالحرارةصدةوتخفيف

البيوتجمانبإلىأغراضهاتزدالأفياروؤروعالبوصمنالمشيدةالقديكةالمساكنواتهرت

وإ.مما،وا!إميةوالمعادىصمدةفىلهاعرفتالتىالمئواضعةأثكالهاعلتقتمرلمول!نها،اللبنية

برأصه،وممقنع(؟ذنب)حيوانجلدفىاستخفىماندمورة،ميهاالصيادونظ!رالتىالطريفةالصورمن)003(

.op.cit.)156.اليهيجتدبهاأوالحيواناتليخدعبهاينصطويلةقمبهةواعسك Fig!طهحم+.)O.ولثه

.(172ص)الثلاثالنعاماتكحقبالدىالصاندهينةفيها

27-،2عى-السابقالمرجع:ضكرىأتورمحعد:الاراءْلهدهوأقيةمنالةراجع)103(

أعحابهامظامعلىفيهايعنرولم،،6و((المرحلتينبينماالىردمايحتملمقبرةقعليهعثر)203(

2-1(.,ElAmrah, .p,22,42 pl.)Xس:حظانرهاأوالممادىلمعنالثكلالمستطبلظهوربدايةورأجع
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سكينمقبضنقوشمنهاواصداءؤرتالسقوفس!ةتةمةصصةالمساب!4ص3نمسامعهاظهرت

وعر!اطولاالغابسيقانحالبردىاليافواج!"ينتكوئوتداخلت،مداخلبثلاثةفظهر،فاصوة

.)3ْ3(لطيفمنسقب!كلالواج!ةفوقصوديةبالغانلسيقاالعليافىطراالأبرزتولحصير،انسيجهيئةعل

من-ال!ثكمةحمألايبراقدالةكرىالرقىمنيفةطرصورانقادةاهلإلىبترىفلندرزونسب

إلىارصلتكونيةالفخارأوانجهمعلي-طوهاا)ىالعلاماتأنالمثالسبيلعليعتقدفهو،والنقد

،تخطيطيةْيةكأعلاماتكانتإْكلأو،عشواشةرموزمجردتكنلم،نعي!ا)3ْ4(ءاأوأ!اب!ا

ادواتمن4خطأداةأءبح-ىوشاعالشخ!يةءورتهشعدىأدن13بعضاستطاعثمثخصيةبدأت

،الأوك"نقادةعهمرخلال،ىبزيرىفماالعلاماتهذهمنعلامة03وظهرت.أهلهبينالعاهبم

+.جديدةغلامةا4محلهاوصلصَالثانيههنقادةعصرفىمخهاستاندهـتثم

اتجه،بىال!إتفاهم!3فىطيةالتضطالعلامات!صذه4الثانصنقادةأهلضاستخدمصينوعل

المرفوعينواعينالةو!4الشمسقرصءورةمثليريةتصوتمبرصهءنأغراضها!!يرإلىالاَخربعفمَم

أوةيتااوصلصمن93المرطةمنذال!ورببم!ذهوظهروا،المتجاورةاكلاْدةاللالو!ئةإلى.أعَلي

أكزوأصبحتآخطيطيةدااللاماتعليطغت-قايقهاطرفىبي!ا)!حا!ورهمتواسي،المتتافي

وورثتهمأ،الئا:يئإدة%عهودأواخرمنذة!ا!علاماتءاجمهاجمدثثمْ،ءضهاشيوعاوأكثرعنهاقبولا

لها.بقةالساالعصورشاثمنورثتدفمايخيةالتارالعصور

الطبقاتعلىاستعمالهااقتصروإْمما،انزواحهامنالرنمعلتماماتختفلمالتخطيطيةالعلا!إاتغيران

حتىبترىيعتقدز؟،اهلهابينواتهرت،عَلامة53الأولىالأسرةعصرخلالءلىدهابلغوالعادبة

علاماتثلاثكأمرة4نصالثاالأسرةتخطيطاتلْىمعهاظ!رت،وتقديرأةلعلىالوسطىالدولةعصؤر

.المصرىموطنهاالعلاباتهذهفارقمتثم،سيناءجزيرةشبهفىالمنا-مرجالجهاوكتب،1جديدة

يهْالمضرالنظريةمعهاوتعالوا،سيناءانصوصمفتعالوهاالذيننيونال!ضعاواصضنها،زشيئاشه:ا

جملإم!ركأيرين!تينبالمبره-ممانجحر-وا"،ثما!من!اقحرفأولعنل!مبيرمعينشكلاستخدامفى

مخهمابعفحهااقتبسكا،ْبيطالعرابلزيرةشبه%نوبأهلعغمتعالهاوفوهمهمبهاعتبوا4!اش

.)5ْ!"القديمةالمقطعيةبتهمكاجهاوطعموايقالأغرقدكلاء

.3(:.21 )fز!.The Scepter of Egypt, New York3 ,5391 Fوكم!*مه.W.Cا

واضحاكرفالخدمعلامانها-كانتانيعنىمماوذلئا،مئتركةعلاعاتثحملالواحدةالمقبرةا!انىانى:ترلحظ)403(

/(Nagada,05)4أصحابهاعند

5(-seealso, .JCAPAuT, D6buta, 531f.; (V4130491ة,om of- the, Egyptians, London!لأ.!!!ئه!!أ.،

2!5.EY. in .J.E.A III,ل!-0.3؟f17أ!،.J..E A!مأ،"!ك!*!هح.A.H

ل!!5
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شهحفافىبعفهاوجد،الأطرافملفوفةومستديرة،أسطوان!4مثلثةءخيرةاحصارعدةبترىوقدم

واستبعد،اكوفىيدىبينجملدقطعةفىملفوفةإصداهاووجد،ثارالاَباء4منالآنحربعضهااشترى

العصورفىالذهبوزنوصدةاوزاص!افىت!بههاصتجماتاخهاورج،الزيندقطرءنتكونأن

الهندفىموهنجوداروبينومصربينيمتدفيماي!بههامالهاوظهر،الةام!طينيةبقا"؟"وووصدة،يخيةرالتا

المجرءنمستطيلاق!لجباوأ!اف،ا!راقيةاالشقلوصدةوزحهاثلتكااخرىابمارا،وقدمقولهصدعل

اتالأوبعضعلوجمدأنه،وذكرنتادةعصرمنميزانقب،واعتبرهوطرفيهممتصفهفىثقبالجيرى

التىاقالأوسعةءنبيايعبرواأنأ!ابماأرادالكنورت!بهوأخرىالأعدادتشبهرسوماالنقادية

.)603(عليهاقيبوها

،فقادةلأهلوالحسابييلوالم!الأوزانفىا!طورهذاكلبنسبةالتسليميصمبانهوالواغ

قربيزىوأنلايها،بالأوزانءلمةالصغيرةللا!جمارلاتكون،نقدنفسهالوقتفىنفيهيصبكا

وال!سورالأعدادرسومتكونوقد،والعراقالشامفىلجة/طوبقرونبعدهاظهرتاوزانبينوبيئها

يخيةالتارالعصوربداتصينأنهاخرىياحيةمنيلاحظانهغير،نفسهبترىشككامتأخرةإضافات

الصثرةوا.عفوعبرالملبونأىالألفالفحتىفعلاالعدنظامعرفواقدا!اجهاكانالممرية

.(233صرابم)بت!ثا:ةكأوءوربعلاماتال!نجيرةومضاعفاصها

وقسم،(السيجةأو)الدامةللعبءاحبهااستخدمهاالطينمنلوصةعنالمحاسنةحفاشوكشفت

،)3ْ7(منفصلةطينيةقوائم،ووءمهافوقماتصالىستةصفكل،وقمممءفوفثلاثةإلىسطحها

وصنعها،المقابرفىوجدهاع!كيرةسعتطيلةقوائم،للتسليةاكهـاءمةالوشلةهذهإلىىيتروأضاف

يةالمجرالكراتمفوعددا،الجيرىوالمجرالأ-روالعقيقوالسماقوالألباسترال!وارقئمنا!اي!ا

الشطرنج(قطعوت!به)المصمتةالأواقهيئةعلشكلتءخيرةجمريةوقطعا(البلىتشبه)الصغيرة

تشبهالتىالصغيرةالقطعوشصالبوابةهيئةعلقوائمثلاثة!هاشصبراقيةلعبةكولفسلعهاواعتبرها

الأواقمنمعيناعدداليسقطالصغيرةالبوابةأماممنبالكراتاللاعبيىثم،وراءهاالأوافى

تسليغمووسائلنقادةأهللأذواقبترىرممهاا)ىالصورةهذهت!لموولا.الواصدة)3ْ8(المرةفى

لها.شؤلمهالذىالنحوغيرعلىمن!االغرضلتخهينسبيلهنءاأنهيبطوأنهولو،كبيرشكمن

صالهاعلىالمقابرالعاديةفظلت،يوتهااساليبشوعتكا،الثايخةنقادةمقابرأساليبشوعت

بوسدوبسيطنب!ةيهاالمتوفىيكفن،مستإلمةشبهاويةداشاويضيةالعمققديلةحفرةتعلو،لاالقديم

)603(18..Preh.Eg.".،273 The Making of Egypt, London,9391 p!!!"

،ه!طه!-+pl..+ا،!4)703(

()80302.91,14,05++،051.9,;32 Ballss!ل".،.Preh!!،
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أوتسقفالحفرةرديمعليهي!الو؟خر،ية!لىوعل-"ىيريؤصدأو،بهيلفوالبوصمن-صيرعلى

أمثالهاعنيةالعافىبرالمقاهذهتختلفولم.بالطينيليشاف!جروفروعالبوصمنخفيفبسقفع!4

عادةءقةيهاوالإقلاع،)3ْ9(إلأ-والأغلب"فىواصدفىوفى!هاتخصيصغيرفىالأولىنقادةء،دفى

اكبرصيزفصضرغبةلَىثم،لجلودبابما!كة!نأص!تةلميلو،cryالنادر)ْاغيرالق!لفىافىوفىفصلعظام

يرا!قاأص!بواتغ.الإم!نقي!رمع!االموضوعالمتاعموصخبينوموءمهابينواقييزلمجثةشما

الكبيرةالأواقشييب.،!،تقديراقلعلىئلوساشتالشةينذاتالرغبةهذهتفيذسبيلفى

ازىاالجزءبأرضيةتي-*والان!فاض.،311(نبهاببهايمهات!ؤعنعوءااصلثةبللِقاطولىخطفى

.يفى)312،العرالرفهيئةضيرالأهذايشبهبنثقال!بيرةالأواهـتبفوقهالذىالجزءعنفيهشقدالجثة

فىأحنتءيخرةكواتوحفر.الجزئين)313(بيني!ع!لالقصيرالبوصمن(قاطوعأو)صاجقإةامةو

اصلثةلوضعالحفرةجوانجااصد2فىممتطيلةأفةيةوحةرمض!ة.فيهاالأواقلوفيالحفرةجوانب

يدهاوشو2،)315(الخشبأوأوالفخارالصلصالمنءكيربوتتافىالجثةوض!حم.فجها)314(نفسحها

ءشعة،جرةءردبوتالعالِ!ؤنوقد.خارجهال!نجيرةالأواقشكمع،الصغيرةانلاء4بادواضهافيه

.ء"ير)316(لطفلكانإذالاسيما

نصاتجهمااكثرواتجه،نوعاالزمنفىواك(خرةنوعايةافىاالمقأبرفىآخرسبيلاا!طوروسلك

ئلعثيرة،وشاالغرضهذاش!ذسبيلفىبرالمقاأمعابواتجع،-نهاتقووالمقبرة-فرةجوانبرتحد

)03

)31

31)

rl)

)31

)31

)31

معا.عاثاأذاواحدةمقبرةفىوولبدهاالأمدلنالاستثناءاتومن-Preh.Eg.,.ء.48

حالة12ومنها،جرزةمنطقةفىحالة18قالمو!ىعظاملعقمودةكسوروجود!!*!!حمه!لح!

ئع!ةالظاهرةهد.وربص،الجم)جزاءمنجزنيناوواحداجزءايصببكانالكسرانولح!،مؤكدة

مثلااالحربقتلىمنهؤلاءيكونألاولكن-(Geizeh,.!أi)ددينية

حنطناأرادوااملهانجأندلكومللت،قصدعنبالرململنتالجرزيةالجماجمبمضأنصىصصتوافافت

وذءص!،كخااماإلأعادوهاثمإرملفراغاضاواوملاْالداضا.تأجزانهابمضمنهاننزعواوالتحدلالتمفنمن

Y,in.,)49-39,5691أيضا!قينفىنفهاالصلبةرصاطأنهم .J.E A.لأ!)M/

2-1E,Amrsh, p."9 pl. V

3.,Ibid.,pl. IV-11صرابم V

216(.186,,Tombs)35b0،؟lءكم .Ibid

الرئيسالبرءولمثلالقبوممئبهالزمنبمرودأصبحتحتىوالساماعمقاوازدادتالمئ!ةهد.و!طورت

أطأ(.)9.المقبرةعن

-.,pLI8!5!،;38.حم!لا"هـ.!م.AYRTON-LOAT, El Mahaana, 1p

p(,.Ibid.)11بالحوناثناصيخهادنىقليلةجرادووجدت-طه؟صه-!هlp:+!01.2-11,،ول.3-2

مىشارئاوخمن،1جرةقصاحبهادننعرابىفىمقبرةووجدت،!النوبلأقالجرارالدلنْقهادةوكاعت

عادةعلىجرةفىفىوضحو.السئقلبلةمق!برةقاهلهدئنهنوبياكانعاحبهاأنالقليلةمخوياكهاطراز

.Abusir,pl).قومهم Ib)

vv?
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تكنبضها،أوالحصيرأوبالبوصثمبالطمىتهات!م!أو،)217(بطهىحميكالداخليةجدرانمات!مبةمنها

لثلاثةملاءقةأو،4بةالأرلمجدرانملاءقةالألواحهذهيجملونوةد،-شنة)218(خشبيةبألواح

المتوفىمتاعحفظفىيسخغلونهضيقاممرالجنهوبيخ!ط-شكبحيثرابعهاعنالثىءبعضوءلجةمنها

منتحديدهايقطرعنالحفرةجوانبلتدعيماظطواتذلكبعدبعتوتضا.)921"ادبَيرةواوايخه

،321()عنهاتقلاوالحفرة4صازإكشتفعجدرانهيئةعلىاللبنقوالبأو32()ْالطينبجواليصاخلاد

أوالحفرةيلتحوإلىالخطواتهذهوأفضت.ا)322(أأ-إ4خشبماتبألواحنفسفاالجدرانكساءثم

،4خشدبعوارضأو،)323(اللبنبقوالبأ!ابمَاالمجرةيسةفقدوهنا،جمرةإلىمغاجزءاكبر

السةفيجعلونوقد.)طين)324(بااهلوىاسطحهايليسونمتعارضةواغمحانبوصوبأخشاباو

مستوىع!اطفرةحوافبينو،لإتتفصليزأفارعلىأو،)325(الداخليةالت!سيةافأظعليعتمد

.)326(م!طلمنتظمخمثجماإطارعلتعتهديلةطوعوارضمنيشيدونهأو،الأرضمص

،جمراتالىالأرضيىطحتحتللبنباالمبذيئالمجرةتةسيمفاةحبواالأواخريونا)نةطدو!كاد

وأخرى،افينةوصاجياضهالمجثةكبيرةجمرة،جمرتينالتاريخيةالعصوبدايهْقبيلتقعبعيمهابدأواو

فأصبحت،إلىجمرتيننفسهاالصغيرةالمجرةتقسيمإلىذلكمنوانشقلوا.?(V)العاديةللا"واقصغيرة

.)328(.اثلاثا.المقبرةجمرات

5,051!،.ا".ء3)317( IX)318( Abusir!ه!طه-El

()93147.46,,IXلمجه.(5,VIII2،.؟ةb)371.).؟,London,,4891 p!!4!؟,،ع*BBtmT

Recherches,.p,؟.أ؟ول.،25.1p,أأ،وIV,3-56ةهغ!rskon،هنا؟ه.I,!2؟41 ;138 El- Amrah,لأ.ح!!-مهه*حمه

-A B,حأ!pl. LX

1232)"!..ِEI-Amrah, 1p .!!;5 El- Mahasna, plا--

-El.َ.,1812د.34ا،ئجارجدوعمن!ا!اللبنمن.خثنةدعائم!القبههداكجملاِ)؟32(.؟قدبم Amrah, p

4"4 )c Y3الإ.لاة!.،إ.!122"،ول.!ا!ا..ور..

.كلنهلا"هـ،1.ههـ.)325(

)326(0546,.p1ء.Ibid،/

051(،! ,2,4 !, .6 )NV!ول-ال!!،/،

أواشنتوضع،ضاصةعاداتاولتقاليذيخضعكاننقادةعقابرفىا!وانىكوزىأنصىمرجريتوكرى

.الثطلبينالا-جهفىلوضعكانت،نية2-عثبرةواثشاوانثمانبنِعددهايتراوح.!لانلاابتىإلبهرةالثيم.

كانتالقايامدهانوبحتمل،حبوانيةعظامامانضنتوفلي!،ورمالتباتيةنجقاياوتضئ،سالمقبرمن؟َ

A.,6691.)49.الزيوتأوالدهونمنمميننوعمن!ايتخرجأوالتنظيففىكتخدم pْمز.ل!.ل،M. My)

)328(7.8,ah,حم!هVI3"2-عئر!-lEمنمرضيةبفواطعقمتمستطيلةَعتأخرةحقر6ملىالملقصرأبىفى

علىإ.مظممحادفةفيهامئروانطفؤكى؟ْ،.!لىلامظاميخبيشوولغءخمىاؤتججرإتالااأ!بع1.وابخباللبن

أضرحة!لاتنها4.ويحتعك،كبهها..سمائعرورديابيى+2ص!يات-عل!ليهامر.بهما؟،حمرانات1وعظإمطفل.!-

!"تيَ!ف-ا؟.وكا"مه4!4،.!**،ه..،ع؟ب..لا،.ث!6ْ2:(ل!ةأبها-صجالأ

6-28--صْا-لففوو-الئاريخئةفيأيةقا!قركةمكرةعنذراجعا-:
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!.!،.هـل!!ا!للفصا

او!دةاسهصإيلفى

الأولىالمراصل-أ

الدهورمضذأى،والصيداالاكقاطدهورمنذأرض!اعلىالم!خيرةاس!ن-اتجعاتمصريثمَدت

وغيرالمصنوءةالمجريةالأدواتياتانة،التجمعاتتمكن!أةعنممّتوْ.نفحهأالقديمةالمجرية

الصبدفىالمطروقةوالظراناءوارشيتمحاجرافىبةمتقار!خيرةأكوامفىوجدتالتىنوعةالم!

نسياطولاهااسثقراروطالنسبيةيادةزأعدادهاوزادتاكجهماتتأكدتو.البحرىوالوجمه

فىموجاتاكيلضفافءلىبةاأ!اوفدومنذ،الحديثالمجرىئلالعصرافىاوالزراعةمعرفة!ودمنذ

و!مثمدانص!اموطنامناشباراعةالزحرفةفىبقتهاساتق!موجةكأومنذأخذت،علةوتبابةرقاشليةتآ

اسكن.واللزراعة

مجهودإلىبكاصةالمزارعشعرصينالجديدةالزراعيةالمواطنظلفىيةالأسرالروابطوازدادت

الا-خماعيةالروابطوازدادت،يمةالقدالصيدمهنةفىعليهعبئاكانواأنمدالجديدة4م!تفىأولاده

الحرفأصروابإنىاجمنالاستفأدةإلىحرفةصأصابوصاجةالحرفمدد!طيرةالأفرادبين

سبةهناتصاعلهساالاشتحواذ4نصلإم!ةطيبوالأسرْالأفرادماما*.يئالماافرصوازدادت،الأخرى

الإنضاجناتحيوامنمناسبةاعدادبيهَوشيلها2محامنمناسبةمقاديوادغارالبكرالزراعةأرضمن

جميراضهابينوبإمهاوأر!!بينو-اعةكا!بينالم!نيدبطالرواوازدادت.خيرات!اعلىغلاتوالا!ى

المصالح.بكوت!االجوارتصالواالاستقرارلطولنذصة

عليهأ،ايتقرارهمتصالوا،بهاخبرضهم)طوللتيجةبهاْومعزخهمبيئتهمعليالناسسيطرةونَمَت

.ايتخلا!افىالمأديةغَمنياإم!يادوازد،خيرات!اتن!ةإلىصا-كهميادوازد،فيهااعدادهميادوازد

بايحأءاضهامنهالمجئةكأتمتازءفى،دةبحيئاتالجاعاتلارتجاطلتيحةالمحلْالتدفيفرصوازدادت

الجاىيرللتفَادمدتالايصديادلاز-4وْ!،ةيها،يخةاطمأْادراوء!الرهبدرمصاونوعلاضهاوخيا

ئدلعقاالأنجرادتقليدلسحهولة،ونتي-يكةالقدالقلقةالخشنةالفرديةالحيأةعوضاعنفيامالجا!والانفعال

اكطلعفرصوازدادت.المشتركةالآمألب!"والخاوفوالمتشاالمصاعذاتالجاعاتداخلالبعضب!ضهم

عليهموعز(اتهرارهافىوطمعواالدنصات!معن-يانسد!رصاالناسرةىانبعد،الأخرىالحياةالى

الموتبعديرعو!أنفىوطهمواباجهمأرفىأملهمنمأأنبعدو،فى؟لاربرهةفراقاةيهاجهمذوفراق
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إبقاءبره!مةاعلىالرددعلىواعتادواقصدعن،الحفظموتاهمتعهدواانبعدو،دنيمامفىرعوهمكا

واكمرابفىالماماموأواامهلابأدواتبر!ممةآيدقئوبعضاْفىبعض!مقلدواانبعد،وب!مءلاضهمعلي

لعواململاحظاخهمطالتانبعدو،ما4بطريةمنهاموتاهميستصلمدانفىاملواثمالزيهوأدوات

خ!وبةوتجددافيلب!انقيددالتىا!ل!يةالقوىإو3مالهمواتج!تيتتهمفىوالاتهرارالتجدد

رمالأنلاحظواأن.هـدو.دائمةوحياةثلمما.تديدتتولاهمعم!اها،النباتممووتجددْالأرض

السلامةهذه"اي!غلواانب!مباأرمنطهمواثميلةطوفترةس!صةموتاهمجثثتحفظالجافةالصحراء

الآبدين.أبدإلى

،الحوافمناطقعلمتفرقةمةسواةقرىمناكرالأولىالزراء؟الاستقرارأَء:اطنتكنلم

انةمالمنصمدةفى3نالمسايضتظمظاهرةع!4دلتماإلافيهاالأموريفتمرعنرىإلاْ

دلتوما.تن!ذهوأوءتاكنظيماستحبتالقريةفىلساطةخضوع!مواحمالالجا!لوىباأهلها

م3انفعلفيهايأمنونبوةرفوقمساكغممنطقةإد؟6فىأهلهااشتراكمنيمةالةررحلوانمساكنعليه

ق!يرةخمثايةبع!اموتامأصدواصماظ.جميران!مغاراتمنةيهايأمنونواديولأخطارمن

ييقممأوقئخرفغيرهاونبظتافكانتوانما،الح!مشارات"نكانتأضهايحت!ل،يدهفي

اطمئنانمرالةيو"امطاميرعلإ"دلتوما.ب4العارام!ورافىلجانالصومةاموموؤلم-بهااصمم!نة

واعوانهئدم!مرإلىبحراست!ايعهدونأوحراسخهافىنونيتعاوواصدةمنطقةفىمحاءيلهمتجغإلىأهلها

و-تخهاتموتعلأشرفتالةريةفىسلطةوجوداحمالمنالمعادىقريةكلالنحازنع!4دلتماثم

يلها.محاص

مهافيأنهالمرجنمأوإ،يلةطوعهودامتفرقةتستهرانالأولىيةمرالمهالهَرىشألطمني!ق،لم

البدأت!هاتفرأىاالم!ث!ريهةالمصاطعوامل،بعضإكبعةكا!نة!ماطبروااجعضابعفعَامنالتقاربعلى

دلتجاعنؤض!لا،ىأخردونمنطةةتضوفرفىالتىالأوإةالموادتبادلفىالرغبةوعوامل،أهلهاعلىالزراعية

لجئةفىإهرة31واالزواج7سباتومنا،أخرىفىتجودممالَثراقريةفىتجودالتىالناءبَالمصنوعات

وعوامل،إءَالغاالعصبياتأوالمأن!؟نرالطبقيةعليدلءافي!ا-طهرولمالاتصالاتءواخفجهاقلت

شاودأىاالنفوذبسطفىالرغبةوعواول،بعيدأوقريبعدوخطرلدرءوالت!تفالنحالففىالرغبة

تقديسفىالاشتراكعواملثم،/ْزعامخهافتمنهايبهَالقرالجاعاتةمإلىوتد!ايةالقوالجاعات

اصدة+وجماء!منإكفرهاس!فىت!تركواسعةمنطقةفىأشهيشضحمعينإلهىظهو

،ةواصدةواحمدةأهلهاحباةفىب!4اسااالعواملنشائجورت!قديمةمناظرولانصوصمقاوليس

أهلهاياتذكرعن،نجوولايةالممرالبمةتوائم"نطقيةا-تمالاتبموعةهىب!أضهاتقديكهي!كنماوع!

،.ورةوالصلنقشباالقديميخهمتارلجرأواخرفىيسجلوكابدأواحيننح"

المدنية،اباةإريةالةرو4اررياةءزيمةالقديةمرالمهعاتالجاانتقالسيرلةالمقبولةالاحماالاثفن

والحدوديةالاعتبارالحدودذأتالأقايممنعددن!أانبعصتإلىالقرىبع!اانظم!كلشلبأنه
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لهاتتوفردامتمالاق!مهمرة2طادبَيهآقريظصيعلأن)ظيمصفىالأفوىيقللفروغيأ،الطبيية

ومعبودهصاكهمنيسؤدكاان،ت!يأكا،العدديةوادَصةالماديةوالمقوماتالطبيعيةالحصانة

معبودهلهواءبح،عاكه)ظملمحكلاًبحوهكذا،إقليمهنطاقفىمعهالممثتركةالجاعاتبمهعل

بصررةلمةصذاالرصهذات!ونوقد،والعماللواءمقامأهلهعندتقومالذىرصهلهبحوأ!،الأكبر

مجفمه،فىافالبةبالمهنةءلمةذاأو،إقليه،لجئهَئصبنه!ع!اءلمةذااو،إقليمهفىالأكبرالمعبود

فماباقيةالرموؤهـذهياتذصواشرت.أنفءمفىأهلهدهايعتةأىابالصفاتءلمةذاأو

.؟4القدوسعمياضهاالأفاليمشاراتمنيخيةالتارالعصوربها-تفظت

ال!يةالقروالحياةمنالقديمالممرىابتحتحولفىأشهلهكانبيئياعاملاا!اخرافيونوا!إف

يااضطرارتفرقاكاناطوافمناطقعلىالأولىيةالممرالقرىتفوقأنفيهورأوا،الإؤإعيةالحياة

طارئةيادةوزالحديثالجصرىالعصرمنالأولىالمراحلخلالالنيلمنسوبفىطارئةبزيادةارتبهط

منالحبشةأمطارازديادهولِادةالزهذهفىاسبباوكان،ضفافهعلىالمنتمثرةالمناغس!اصاتفى

أ!اباضطر،ولهذااخرى-!ةمنإليهالنيلمنالمنمرفوقلةالمتوسطالبحرمستوىتفاعوارجهة

قليلةالمرتةمةالحوافمناطقإلىالفيضىالسهلقلبعنإةامتهمممواطنالابتعادالىالقديمةالقرى

الحبشة،وأمطارالنبلوسعتوىالبحرمستوىإلىالانخفاضعادحتىكذلكوظلوا،الا-!حالات

،سظهعلى،تجرأواالفيضىاد!هلإلىالس!نعادوحينذاك،النيإلىتنصرفالمناغوابظأت

شوحيادوازدأعدادهمازديادإزاءاءطرواثم،بةمتقارء،فيرةمواطنفىالنيلمجرىبجوارواستقروا

.)1(كبيرةإقليميهَوعداتوتكوينبعضمعبعض!مالاندماجالنهر،إلىجافيإلىالهضابأهل

ىأ،صلأياياحفارمموابعفحهاْفنما،القرىبينحدثماالأقاليمبينتكررأنهالظنعلىيغلبو

،لفاتوالمح!الاتم!الاتفىالتوسعر،والتبادلالانتماجفىلتومعبا،وجمديدةزراعيةأراضباستمحلاح

هذاأدىثم.المست!مفينجيرانهمنغيره-سابعلالنفوذوبسطالقوةطريقعنبعفحهاممأوْ

.الصكيرةالالكمقامزمضهافىقامتكبيرةليمأقاإفعةن!أةإلىوذاكيقالطر

ليمالأقاتمكاينت!وضلالنالس!تةرريىكثافةفىعليهالاعماديمكنمقبولسليمأساس!نوليس

مممهاالتزالمساكنماذامتفةالطتلكماعنبشىءبرالمقاأعدادتغأنالمفروضمن،وكانلكطوالم

Randallلاحظأنلولا،باقيهَمنهاتجقولم Maciver and .A Maceناتج!امنجبانةمنماانه

تصا)ىيةالحضارالعصورأمدطولمنالرنمعلىمقبرة05.عنبرهامقاأعدادزادتالتاريخنجرمدن

إلىأصدصهاوؤجعءالثانينةابةعهدائلأإلىابرهامةأقدمشجعالتىالع!رةجبانةثليوذيثcبها

الواصد!*المديغفىالوؤاةصالاتت!عرأنالحالبطبيعةالمقبولمنيكنولم)2(،الأ،لىالأسرةعمر

)1(

)2(

NewLight,;257-256.p.2;!!*5+ك!&،*5+5ء The Place of Egypt, .p,323,153 nمم!!!ع!ءكه!،.S

5NewيلاAnc.East,0،4.391لهو3 Light on the M805،!!!ة,tion!نلCiنة!The Ba

E1-.0"ط،مم!ه-5205.
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هووما،)3(شارفأل!سندريعئقدفماثلاثهْأوترنينبينيزاوحايلةطرقرونضلالألعددهذاعلي

..)5،ليةعانسبةعادةفيهاوالنساءتشغلالأطفالبأنمقابرالعم)4(،معغيرهيعتقدب!ضير*فماأبهزمنذلك

ناتجباقىأميالسبعةنحوتزدمنطقةأنفيهلاحظ،براالمقابينإحصاء3خريترىفلندرزوأبحرى

،(05-04الفتراتبرمقافىملحوظةقلةمع)التاريخبرنجومقا"نمةبرة0012نحو-ئنمنتنقادة

مقابرفىماحوظةقلةء)الرومَاقالعمزجتىامت!لتالتىيخيةالارمقابرالعضورمنمقبرةو.85

2،عاملافآثلاثةمناعثرشغلتقديخيةالتارا*م!ورابرمقاكانتولمأ،(03-91الأسرات

الألفأنبترىافترض،الحالبطبيعةيخيةالتارالعصورأهلمنعدداأقلالتاريخنجواهلكانو!أ

)6(،عاملافآ-سةإلىرأيهفىتصلجدايلةطوفتراتشغلتالتاريخمقابرنجرمنضبرةواثأكأ

.الس!نكأفةنجصوصمن!اشيئايستنتجأندونالاستنتل!ب!ذاواكتنى

بر!ؤرالاريخمقامنمةبرةوالمأكأالألفانفافترض،بترىرأىعسإلى.وللا،مم!+وذهب

أءبححيث،!ف!يةالتارالعصورفىمقرةوالخسون!نمائةافأشة!حهاالتىالع!ودمناقلعهـوداشغلت

دونموظفيهمكاارمنإليهمبين-المقرعلىالملوكيخلعهاتيازاالأضيرةالعصورهـذهناتجبافىالدفن

.)7(صدقولهعلىغيرم

قبلمابرمقاأنفافترءت،المعتادةابرريئهغابطر-4المش!تحلأنصىصجريتوصاولت

،ب!ماخاءاتيازاالدفناسيمصظلت.ء(ور،وصدهمالصناعورؤساءالقوملعليهَكانتالأسبرات

وأطفالهماوالعمالالزراعفقراءمندون!ممنأما،كامواطالمراةافالخص!حتلأ؟لالأطةبرا!!وأن

.قولها)8(صدعلى،الاَنحتىالضافقةالحيواناتشأنالسمكفيخهمثهمالنيلفىلِلقوننوافدَ

يم!نو،،فقراءأغنياءموتاهمعليالممرتينحرصمننعالهمامعمزىبرأىالأخذيصعبو!

سطحستوىمنقريبماالعمققليلةكانتالفقراءبرمقاان،وهىأخرىبصورةالمقايرمعث!عنالنعبير

يئبحيثبالذاتأمتعةعلىقىةوىحنولم،ال!حراءوحوشىمتناو!منبالالىوقريىزالأرض

وجودها.عليدلمامنها

!DieBedeutungslo.ا!..نا,30491ء.03)3( gkeit des sogenannten altesten Datums, in Histم!كاكا!*!،.A

(f)

)6،

.وغر.زيتهكورتوكدا-عامألفنحوR.!!!ه!امتبرما

الكليهة.مقابرهاعددخسىنحووجرزةالممرةمنكلفىالأطفالمقابرمددبلخ

6-4.،.،Preh. E pt!!م.!ك

,(3891(.28-26 )V)!م!!.R..H Rهههة,"detovibeau!هqui 'n avaientثثص!""ل!م!!.ول

)8(49.87-86,5691,,.sy,in .J.E Aلأ.لأ!
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القديكةالمقابرإزالةمنتحرجونيكونو)لمالناسأشلبأنأخرىناحيةمنلِةترضأنيمكنو

القداصةمننصإباعليهأوخلعواأسلافهمعنورثوهاا)ىالجبانةمنطقةداخلموتاهمدزنسبيلفى

حتى،ولازالتكذلكالحالبطببعةللإزالةعرضةالأكزهىالعاديينبرالأفرادمقاوكانت،والاعتباو

.الآن

يؤة،التارارء!ورإلىورقيبا!و3ا-!مال،ةىإطاالقرنمنوالمنف:نالرصالةرواهممايفهمو

-.)9(صيقهَسراديبداضلالمئاتتتسعللفقراءعامةمدافنوجودوهواحتمال

عكل+

ث!

ه

قادىلمعكننموزج-02ضكل

)9(
؟52-،52'9،،+عىِإلبابقعجلِوكاسى::.ا.nعند.الفريدلاالراىمداممالرباجع

/بمإ؟ةا
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ا)وحدةعصا-لضدمةفىالفن-ب

نية،الثانقادةع!رحتىأواسطارالفضعلسطوحواحدبلونرسومهميرتصوعلى-ونالمصراعتاد

بألوانالرصمعلفيهاوتجرأوا،وموءوعاتهومسطحاتهالرسمئلوسافيهاعدلواجمديدةخطوةخطواثم

عنأساطيرهمسطو-ماعليعبرونبدأواو،بالملاطوكسوهامناللبنشيدوهاجمدرانواسعةعليمتعددة

.القدي!ةالفخاررمومتعبيرمنووءوصاءمراصهَأكثرتعبيراوأف!رهموأخبارهم

نخن:رسوم

الأحمرال!ؤمقريةوهى،يقالأغرحماهاكاأوهيراكونبوليس)يةالممرننهنؤريةواحتفظت

عظيم،رجملمقبرةيبلكوهااع!،الأرضسطحتحتاللبنمنص!فإه(ببنايةبقليلإدفوثهالىلبةالحا

الأقلعلىجمدارينالبنايةهـنها!ابوكسا.ا()ْللعبادةمق!ورةأومسظبرشونواعتبرها

ومناظرملاصيئ،يةأسطورظرومناومناظرصيدقتالمناظرعل!يهماورواوصالملاطمنبطبقةجدراضهامن

!وامماأ!ثروحركاضهانات!احيوايرملاعتصوفىونجحوا،(11وكراء)وحمراءوخفراءيضاءبألوان

وحركاته.إنساضهاتصويرملاعفى

كان،بسيطةعاديةبأصلحةأفرادهاتليتقامتبا!لمةصخيرةلمجوعاتءنمناظرالقتالوتألفت

الفهدطدمنأرديةتلننالمقابعضوارتداء،(3)الفهدبجلدمغطاةشوساستخدامهوفيهاالجديد

جها.يتدرعونبداشةدروععنتعبرأوالعاديةملابسحهمعنتعبرقد،أيضا

الأمرىمف.لاثةبؤإديأخذ،نسبياب!مَكبيررجلاءورتجموعةالقتالمجوعاتوأم

يرجفيمايرأ!لاالئصوهذاوأءبح،القال.ممقمعةيمرصمبأنجهمو،اكرينصه!ديئأمامهجئوا

أجماميفوقب!جمالفرعونتصويرمنالتار!يةعصورمفىيونالمصرالمصورونع!"!وىلمأ

.الأعداءمنمعنِجنسعنيعبرجاثيماأصيراكلقمش"يصرعوتصويره،حولاينالمصور

)01(sنStudحQuIBELL, .F .W GREEN, Hierakonpolis .،،81 ,21-02 .1p LXV !; .L .G ،*5!!! iثا.+.

!ا!!همهtoL.!ح!.!ا*ولp.272بم

يرجحفيماوكانت،منخفضنمفىفاصلبجدارجزئنالىكنغمقسعةواحدةحجرةمنالبنايةوثتألف

تجلمحتوياتهاوصفت،اللبئبقوالبارضيتهاوكبت،(النخلجدوعأو)بالخبمقوفةكويبل

منالشرقيةالجنوبيةالن!ايةفىوجودهامقبرةاعتبا!هاالىكويبلودعا.قليلةبواتمنهاالكثف

.ا،رضتحتواصةعتطيلةحفرةداخلوئييدهاالجبانة

.Hierakonpolis,pl,,244158;.!!حمه،)11( LXXV- LXXIX; and see: .H ،!3 Von .g Kunst.

،اهـول!!لأ86.،،92-27عى-واننية*ولىنقادةوسوررصوم:ثكرىانورمحمد
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الزراءيئ،والحوافالصحراءناتمنجوايعةسرناتوحيواية!راوبيئةالصيدظرمناو!ورت

س-قانهاعلقتظباءخممبىيرضوفىفناضاوأبدخ،(7)الوحشيةرالثيرانوالنعاموالأسودكالغزلان

و-!اكاطةدا!ةفىا!خحولارظباءفرت،صورفعلالهنروحوخلع،صائدنصبهكىيربفخ

بعف!أوءور،!فةبألوانولونها،بمابرعلؤممددتلمصيرهااستسمتقدكانتلوكاتجدو

ملءرغبةودعته،اظا!صةارطبيعيةبصوركااالصيد؟ئةيصورأنيستطعلمول!ضه،ألوانب!*ثة

سطحعلىتعيشكان!افبتالمراكببينجرعاتمنتياناجمرابعضيصورأنإلمطلوحتهفىتءالفرا

بالوهق،ا!صي!،بافاخالصيدجانبإلىفسهاالمناظرفىوءور.اليابسسطحعليوليسالمأء

.الغزلانمطاردةفىايىدبكلبالا!تانةو!ور،لممحهامباوالص!د

أو!مايلطوحربممقمعةاصدبن-واجهلبطلمجوعة،بر:عتننيةالأسطورالمناظروتضحنت

؟ديصرعماأنيحاولأوأصدينبينيفصلانيحاوللبطلأخرىوجموعة،كريةرأس!ات

رعزتقد،4ضاصمنهماةوالأء،المجموعتنمفكلونتَأنالمستبعدمنوليس.المجردتين

لسلطانه.يف!ضعهماأو؟نهمآيفصلأنبطالالأالزمماءأصدصاوليتينقو!ن%إلى

بينما،منهاخسفىوالمؤنجحرةالمقدمةارتفاعتساوى،اكبصستمنالملاصةمناظروتألفت

.كبيراارتفإعاءؤضضهاعنالسادسةمقدمةارتفعت

يلتفاصيرتصوحيثمق،عصرهاكبصئمرخصاءنللتعبيرلوانالأتعددالرصامواسئغل

ر!نقر!نالأولىاظسمنواصدة)كلز!ور.بانالرمعدوالنخلو!حريدوالرموزالقمرات

واقفثخصتحتهاظهرتفعةصمظلةالةصراتإصدىفوقور3،ملحقتين!خيرتينقرتيناووقرة

ور3،أصعرىعيةمسقوفوغيرصةمسةوفاالرئإسه!نالقهرتينبينالفاصلا!روأظهر،نائمخروآ

يسبرممقنوتيماالمراكبإصدىمؤضةفىوأظهر.وءوحفىالمثاط!ءبينوالهربينالواع!لمةالمرساة

ثلاة،سطحهاأرءيةمنق!لمةمبعدةعلىولكننفماالمرَابفوقوروص،ولةطوممدراةالمأء

ءموبةإلىالرسو،كل-وأدى،جهايلوحونوكأضهم3كأزامستوىفىأف!اأوليهميبسطوناثخاص

إربهباعلىجثنةأهلهنقلعزفيايخدبننادباتثلاثSmithي!Kantorفاعتبرم،جذمممتبين

.)13(رصلتهافىالمركبلتو%يهء"يهامتفقحركاتيؤدوننوتيهثلاثة،س!فة!!لأواعتبرهم،لدفنه

)12

Or

seealso.."ل!p.1174891ظ .L KEIMER, in Bull. Instالأولىنقادةعهدمندالفخاخمدهالممريوناستخدم

التىالعخاخ!بيئالنقادىالصيدفخبينكايمر/وقارن1p(Corpus.رلأ!*)49كقديراقلعلى

ال!اتمنيجدلونهامستديرةطارةمنمنهاكلوتحكون،،الانحتىيستحملونهاوالعبهابدةالبئاريونزاللا

فوقصطحةالطارةويفعون،الدانرةمركزفىانهاأطركنلافىكبيرةمديةخوابرفبهاويعثقونال!

ضجرةساقأونابتمتينوتدفىنهايتهيربطونطويلبحبلويعقدونها،-لب!ةحفرةداخلمستديرةقامدة

02فيهسيقانهاتعدتأنبمدبالفخالفرارمن"الحيواناتيموقحتى

1173.Egyptian Sculpture and Painting, .p;124 KANTOR, in .J.N .E .S,4491 p3ه،A so3!!ه+
956..=E.Manuel ,I p،فىحمه.

5Aءا
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الةدمإلىالصدرأسفلمفغتدلمةطودسlcالثلاثةالأثخاصتصويرالأولالرأىيز!وقد

المواجهالشاطىءعلىشةجامقيدةظباءبعةأريوتصو،(لِلةالطومملابعممنالنسوةتميزمالباوغا)

الواقفالرجملاعتبارامكنالتف!يرهذاصعوإذا،المتوفىباصماكصعحةالأءاصوكأنها،الركب

يرهتصوالاحمالإلاولايضمفهذاالأخير،مقرهإلىالمتوفىتلا!بجثهَصكاهنا4المرتفهالمظلةتحت

الحذرإلىويدعوسطحهاعلىصورافاالةطرةضيقخشفقلاممأ،مد:1وكأنهنشطةحركةفى

زيها.ومملى؟اتقرير!لمتهفى

اوا!ص!فيراءةمداوصور،ووتدهاالمرساةوحبلالدزةصورةصاكبهلبعضالىسامواظهر

المأئلة!ةنبالجاواظطوطالمجاذيفيرتصوعنتجاوزولكنه،النخلجريدتحتا)ر3بلربان

اكبه.صمحامةمفالرنمعل،الفخارسطوحعلى3بهملمرآيركوهاأنعلقومهاعتاداىاانعديدة

الرصممسطحمنمساصةاكبرام!تغلالوذ!دعفتجصويرهاالتفجيةفىرغبته"إلىذلك:-خوقد

.لأ\الأنرىالمهـ!مةيرمناظرهلتصو

لهاوءورتفعةعص:ةدمةالرسام!ورهاوقد،-لا!لىمنإلىكثيرالسادسةالمركبطرازوأدى

والحصيرالبوصمنالسهفمقبيةمقصورةسطح!اعلورمم(الهلبا)المرساةوتدموءخفى.دزتها

طرازهاراعتهاإلىالآراءأغامبوذهبت.وفمسةممزتينورمتحاءكيرتينورتينمة!مبينبيماضهاويصل

بلادمنم!ابحرينأوبغزاةوي!لمقالتاريخيةع!ورهافىيةالسوصالمراكبطرازي!بهدصلاطرازا

.(918،362صراجع)افهرينا

نودول!،عصرهافىالعاديةالصعيداكبصطرازخشالطزازهذافى-غرابهْنجادلْولتا

يرمقا!تشبهالسقفمقب4(مق!ورت!ا)أوقرضهاأنوهـى،بهأتتعلقئقخقأثلأثإلىالإثارة

تصويرهأوان2.يصوروهاولمالصلممالمنا!ابهاا)ف!صنعهاالصيديةاْالمراكببعضْممأذج

يةالسوصارةالحضوأن.ابالأغضالغزاةءفةب!اأ!اعنت!يةاكبْمصرصخمسبينكلفردها

الوركاء-ظرةفى-ميشيزاللاالراقوإْمماكان،النهرينبلادفىحينذاكبداتقدتكنلم

ا!إئوابطالفارصىاالخلإجيقطرعنمصرإلىالعراقمنللامجارسفنهاءلاحيةمدىندرىلاالتى

000)14،!الألصالبخرثم

بلونشعورموصورالحرةإلى-!ربأسصبلونتهلوطفىوالنساءالىجالءورنخنرصاملون

منهإتدلىالوسطحولمعقودعريضيطب!ثرالرجمالأغلبوصور،الزرقةإلىيضربأسود

أسفلحتىالسرةمن!!بلطوابيضبرداءواكساءالرجمالمن3خرابعضوءور،العورةقراب

حفاوةمنانتقاقمرحلةفىلاتزالالعراقكانتالناربخبةممورهابداتهحينمصرأنكونتينويرى)14(

Manuel'd,4791نمرصرلةحضارةالىالرركاء Areheolo ! ie Orientale, IV3.ك!ولحمه!ح،!هـ.C

حدعلىالجنسيةالهجرةطريقمنالممريةالحفارةفىالنرينب!دبنأْننالقانلينمنأنهعنالرفمهـيا

seealso,,9163691--172!شد Hietorie de'1 Orient
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نقش"نائعبايطألصليدقيقتفصل-12

ص)،،دةنقاكلنالعاص!عل

لىانافلراانكلينح-آ.2ثكاط

أب!أ،*

حب)ا،ى1ث،1هـبرد"شحرفصضروكلقي.

(871ص)العر؟!جبلص!ينضم!ءلىشوالأساطالص-دودنياوا(لا-4القتالةجامننبجوا-23شكل
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ب!مربعفهموصور،المحىآنحرحملىبعضاوءصررمدببةقصيرةبلحىرجالهبعض.وص!ور،الساقين

بالخطوطواص!،منهمالبعضوجوهيرتصوشقنأنوعاول،يلطوبش!رآخربعخاوصورقصير

علتنوععنالتنوعب!تاءبرقدإنكانللا!سفندرىناولم!.3خربعضوجوهتصويرفىالعامة

.عصرهفىنحتلفينجذ-ينعنبهءبرأممجتمعهقى

موكبصن!يرانكانااضهما!ك!تمل،لرجملينكبيرتانصور-إنالباةيئالىجال!وركلأوهـن

يثنى،قص!يرةلحيةذاالرأسصليقمخهماصوركلوقد،غيرهامنهيبقلمال!بيرةالشخصياتءن

وسهما،(وشمير)قوساأ،وص!ولجاناعصابهاويمسكالأمامالىادىذراعهويمد،اليسرىذراعه

تصربرحيثمن،عهدهبعدواسع!هـتع!فىهقبلظهرتاىاالىمممبادئتصويرهمافىأمالرساتزموا

الراسوابمبفِةيرتصوو،عهباأرثلاثةءنيرالوسطتصوو،الأماممنوالمحدرفينوال!العين

الجأنب.من

:العر!جبلس!ين

واظناجر،إينالس!مقابفىنقوشوتعدت،قوء4اغراضخدمةفىالرصمفنالنقشفنبنصا

ذلكفىبهيستشحهدماوأوخ،بةوتارأسطوريةتصويرءوضوضاتإلىالحيواناتتضويرءفوفت

وأرخثلح4باساءطلا،افسميتحمادىنجعتجاهالعر!جبلفىمنطقةوجدتسكيننقوك!ءةبض

معركةمقبفحهاوجهىعل.أحد،فخأضماوصكبر،ا()ْالتقريبوجهعلالمَاج/التوقيتءنالستينبالفبزه

ء!ووهملْىالممردليرمالعاهةالهيئةواتخذوايرةالقممبشغورهم8أهـ)دهأتميزيقلْربينوالمأءالبر-ْعلىأ!حرت

فردل!والصدخالرأسجانبعلىالشعرمنجمدلجةانسدلتآخروفريق،وغيرهاالفخارسطوعلى

لالتاريخية.عصورهـمفىعلجه!يونالمصرورهم?اىاالليبيين!مةإل!ؤربمممأوذلك،أفرادهمن9

:وتسلح،صورهمبعضْفىايضاواللإبيونيونالممربهظهرالعورةيستربقرابيقينالفرأفراد،ظهر

أببنب!تكنتسهلحمنهبمواصدعداالاَخرءزلايقالفرأفرادظهرييماوالمقاءلعمىباالأوليقالفرأفرأر

يين.المصرصئةعلىين،لمصوركانتالغلبةأدظيبهدوو،ريدىوالألسلاحبايقانالفرتلتقاو.الظران

اكبعي؟جمورتْالذىالمعتاد9إلمصرىالطرازْ.علىاكبصثلاثالماء.معركةلْىالضاانوروء-ْ-:

بغض!ها،حتداظتأطرافه!ولكنبعفهاخلفالمراكبهذهأ،وتعازجمتالفخأر"16شطوحعليعصرهْ+

إجْرفيأزلاعليامستقلءمْتفىبركبينورءثم.ءقدمتهافوقثفررأس-"!َعلىيصمنهاوميزص

.plة!،3ْ.!عْب!8!ر*صؤ(..)ةإْ! I; .J Eأم.p*!5،!ل.Mon.Piotح!!*؟*!!+أد.Louvre.116173..E ; G

802ْRecherche!...,,6191-3ْة II, p!!!لكم،.Rا:andfor other references see533ج.f,!؟!ع!*34-09ة.لاJ',

ء--؟.6ْ6-صالقذينمممرْتاريخفجرفىالعاجعلىالنقوشىنكرىانورمحمدوراجع

لحوثيروصإم(3،نخنْ!ئأن-عرافيذلئهفئلئأئها-)أبعذيفتضؤيزكثذم.مثق!لمتفصيليةاختلافاتخلافيما)16(

ابتبرةوتمويرلم.-ال!خلوجبريد-الرمؤززواتارىالصوتصوير،عدنمةفئ..مز2-كب!صنعقضورَتألَنئ--ا.در!-+،خ-ة

لا!-..؟!5:!إماثها)1(متجاورتينإضافيتينوكحوير.قمرتين،مزتفعمالْلبقفالرنيسية

!001لإ"ءة
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كلصكبلمقدمةالهلوىوتثمكلالطرف،كبيرا)17"ارتفاعاومؤخرضهاالمركبمقدمةفيهارتفعتغتلف

مؤخرةعل-خدوا!ى،()18كفهافىنحلقغيرياي!ضاوشيئا،سك)3(يةفيمريدأو)7(هلالمنهماعلىهبئة

مدراةيكونوقدوسطهفىطولىنجطمستديرمةسومب!كليةضهىطويلئلماصارمغصاص

مقصورخهاعلييستندارصفوقا!لالهيئةعلتفعصرصالمربم!نإصدىداخلوظهر،المركبللسيير

المركبداضلمنهمبعدةعلالبقرةقرقهيئةعليعلىطرفذاتصيرةةوعط،الأماميةالمركب

.الاَنحتئالاستعمال،لاالمدلولامحةويخركاااالعناصرهذهالت/ولا.نفسما

المراكب.صفىبيننحتلفةأو!اعفىصورهمغرقىرجالبصورالمعركةنذجمةعنالفنانوعبر

شيخيربغصوالعلوىال!ففىبدأهـا،أخرىموضوعاتلمقبضقالثاالوجهعليالفنانونقش

منتصفحتىوسطهمنيمتدكثيفارداءيرتدىو،القدماءوالصراقيينالساميينهيئةي!بهملتحكبير

يحاولأوعظيمينناهضينأسدينب!ينالمجردتينبإيهيفصلو)91(،راسهفوق!امةيلبسو،عاقيه

والغزالوالوعلاللبؤةمثلبريةحيوا؟اتتضمنتكبيرةءيدبيئةتحتهوءور،لسطوتهإخضاعما

مؤخرةصهاجمو!لبؤةءورةفيها2(وميز)3()ْوالتيسالكلبمثلأليفةو-يواناتالوح!ثىوالثور

يم!ككانطويلغودالىمشدوداءيد!بالمقبضضهايةفىءورثم.خلفهمن6!الوثالثور

وعلا)؟(يصيدخر3ر!لاوصور،الس!ينمقبضمنالمفقوداصلزفىصورتهضاعتثخصطرفه

بالوهق.

بهايعبرانأرادءا-ب"انالظنعلفيفلب،دلالتهااما،السكينمقبضموضوطتعنهذا

شتىلتفسيراتموضعاوالأف!رالأصداثهذ.ظلتوان،معينةوأف!رقديمةاصداثص

:الآنحتى

العراقىو،الأسيوىثيرالأو!وح،وكيسوفيىنجدونلاووكوطينونجديتحثينومنهمالبااغلبراى

العمامةذىالشيخيرتجصوذالثعلواستدلوا،ودلالتهاالسيئمقبضموضوطتأفربفى،ظصة

المربهينيروتصو،ظفهامنلفريستهااللبؤةومهاجمة،الأسدينبينالفصلوفكرة،ْالسميكوالرداء

بخهايةصوصورت،عرممفعتينبنهايتينعورداأنهمافى،نخنقالممورةالفريبةالمربهامنالمربهنطرازبختلف171(

وسماهاالئرقيةالعحراءصخورملىاصحابهاصورمامرابصكلىلكطرازهطويختلف،واحدةمرممفحة

نمتيتمدىلاقليلاركفاعالىولكنوالمؤخرةالمقدمةفيها!ردفعمراكبوس،الئرقلهزاةمراكبفنكلر

-Rock,.10.8.)حم!*.الرجلتامةاردفاع Drawings)!سع!ا!!،

الدلتاافاليمعنالثالثل!تليمرمزاالمر!لبمقدنةنوقظهرالدىالمخلقفدالئىءموريهامتبر)18،

124(2591,,Le...liN, Paris!5!؟،.A).334فيىواعتبر(*،.op.eit)

أيعا.لحوررمزااعتبر.طائرفوقهاظهرالوركاءمنلمركبصورةوبنبينهوربطحودالممبودالىيرمرصقرا

فىبعحلقاكانلوكمايبدوالوو!لاءطائدأن+لما،لهاصاس!المصريةالركبمليالصقرلهعئةدمورهأنعر

الممربة.الحقورعادةعلىفوثهاعنقراولبيالمركلبمقدمة

(1)البا!طالطب!رضال!ييئةملىمحصتدمبهانبنديتبدكر191(

بطوفىالننناومن!احد1رووقةا!طتوقد،انيفةاتريطيةالمصود!بم!ال!بمد.نوعيختلف)02(

8and.*صباهد!نوصوكا.كحلية references!ول،.5!ة.مث*!poه!
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خلالالعراقىالطرازفىالعناصرعهاهذهشبوعء،المصريةلراكبالمعنادالطرازعنيبنينالغر

يهومورشارفومنهم،آخرونباحثونوأىو،T(1وسوص)نمرجمدةووالوركاءأوروكحضارات

ابلدائل،ا!ابلخينالمقابصور!لكعلىوافشدلوا،النقوشموضوعاتفىالليبىالعنصرتداخل

الأليفة.أممنهاالبريةسواءالليد"راءالص!فىأمثالهاعاشتالتىالحيواناتوءور

الأسلوب-ثمنالمةخىنقوشعلىالغالبالعنمر!والممرىالعنمرأنناحيتنامنوشى

يرت!وأوالانسانيرتصوفىشواء،صرجمصرىاسلوبةيهاالنقشفاسلوب،الموضوعحيثومن

نأادظرمنج!نولم،الممرىالفر-قهوءLUومعركةالبرمعركةفىاكصريقوالفر.الحيوان

مصريةرموزإلىتقريبها؟ءنالغريبتينالمركبينوركلوز.همرىئنفنانيينالممرنمريصور

تقريبمايمحنالمركبينمنصكبكليةءارعليظهرالذىاكلمق-يرالبضاوىفالشكل،مقدشة

الصارىتعلوالتىوالقمرU3Jاوهثة،66دواوو66ً-فسو"ُيينالمصرالمعبودينرصئإلى

علته،كانتالذى،خسوالمعبودإلىكذلكترعئانيككنالمركبينإصدىمقصورةعلالمعتمد

السواصلاكبصمنيبتينالغرالمركبينمترأني!قَهلالتةريبهذاعإذاول!ن.بالقمر

أصدوأنسَمالا،4باةءورهامنبق5لموالتى،الليبيةالحدودمنيبماالقربيةالغرليةالظيةالممر

نستطيعلاكا)نو،محتملفرضذلك3اشلفناكاالليبيةالهيئةعليهتغلبالبرعلىتلينالمتقاالفريقين

.الاَن)82(حتىاليقينصطةإلىبهنصلأن

العراقيين!ورت!بهعاضهااإذوهذه،ال!ثفوالوبوالمحيةالعمامةذىالشيغءورةولمبقى

عنإليهوصلعرافىأشمنوعاهاايضالممرىالفناناننفترضأنمنبأسفلا،الأوائلالساممنِنأو

سكينه.مقبضعلىوقلدهاالمباشرةغيرالتحارةطريق

القديمةالعراقيةالمناظرفىاظلفمنالحيوانمها-ةوطريقةالأشدينبينالفصلفكرةوشاعت

وتقليدأصلاالعراقفىبنشأخهمايوصممأوذلك،المصريةالمناظرفىشاعتاكثرممأبالفعل

،صدهالمقبضهذاعلىيرهاتصويقتمرلمالفكرتينانذلليجانبإلىيلا-ظولكل،لهمايينالمصر

بيديداللوحوشيينالمصربطالالأبلةمقاوان.)23"أخرىمصريةآثاوعلىأشباههمايمررتمماإْو

الأفراسهذهوكانثأيضا)24(النهرلأفراسمصارعغمإلىخدغاوإْمما،الأسودعلتةبصرلم

نأيلاحظف!نه،يةالممرالأسراتعصورفىالفكرتينيرتصون!رإذاوانه.4محلإيةممرحيوانات

miens,4191...لعم!!!2()1 ; Rهيأهpهesهلا"Agyptens!لحلا،!DieFruhkult3!ه!!..Aءه!ه,For references

3792,op.cit., 2e partie

(TY)!النانيةنقادةنار2دثبهلار3من!للمالمربيةالماليةالسواحلأنيلاح

05لهه،ءكا!Mولدس:.طcientEgypt,.158.1591ة BATES, " Archaic burialsا!"

"!!5.op. citلأ,oompsrealso

;XV)LXXXVI.ول!!!ة()23 .J..E,.V 1p2.+اه0!ط;,I,XVI,5هناه Pl. LI, ;7 Hierakonp*هـحم!هـ

28-26..ulturen!39ة8ءحم!م!ه!طHeir Thebian Tomb،

DieAnnalen...,,36.26(!ا) Abb!!م!!*".II,pl. VII, ;6 L.+5!إRoyal!ع!

lAi
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نأبعديدهَالقدال!:يةليدلما-تبهضفىالاشرارعنعامديندةواءالتاريخيةء!حورهمفىيينالمصر

ومنهاcا)!حدكأفلهذاأمثلةعدةوشكرىكيسوة.دم،)25(المستمرتحفر!آءتتفقلاأضهاتبينوا

لبثواماولثَنهم،أفواههازاغسةاكوحشحمالةفىالأسراتابدايةعصر-ىالأسودكأ-لبوايألماغم

نأدونهادئةرابضةتمثيل!او3شوانفسهالأسراتبد)يةعصرمنذكبيرصدإلىال!ثليهذاقلاواحتى

التاريجةبيةخمفضرءتىفقلا4الوثورصأنلحظواأنبعد،بأمح!امظاهـصمنهدوءهايقال

ناتوااببصوربرهبممقايدقئوعلاعتادوافيالذالفنونديصوخوض!االتى4نإةالطمأصالةءتضفقولا

.)26(ثيلهاوتما

R.!حر3وأ!اف Hamسلسلةعنتعبرفراها،المقبضمنقالثاالوجهلموضوعاتيفاطرتفسيرا

نأةمدط!إضهمكاوصاكلللرضاةإلهاالملترىالفخواكأ،والانسانوالحيوانبابالأرعوالمءنمت!لمة

عبررا،ناقط!.علمينةلأا.تحتهصرةالمصوعتبرالكلبوا،نهالىلطاوأخضه!يةرالضاسودلأاستأنسا

فجهايتلداولوماالدثبعرتواالحوممعهتمنةيهايعيشبما--راءالممبيئةءن،تعبرالمناظر!بقية

تح!يل.سبيلفىوقاعبشببَمن4ي!ضَنةإ.نمأوالزعاةالصيادإينعالمءنتعبركا،/وشرخيرمن4

.-.()27والةوت!الرزق

يرتصوإكال!*يرةروالأؤوَريرالىمورْوتصىمننتقلتواتطورفافىاِاتاعحلاا؟!وشومضتْ*ْلم

واحتفظ،!بهماو-!ي!اأو!هوجههاتسغلوغاشةبارزةبنقوشيخيةا)اروالحوادثالأساطير

الظنيمممبأنهولو،أيهاالد!جعشحوققيصعأنالمفروضْكااتا.ءنالتىديرةالمف)ا"نبؤرةأظبها

أْممأو،و%،يهاْءن؟-مثتإذاسالا،ضلاالألوانءنوغيرهالدهنجلس!قتستخدمظلتابأضهاْ

تذكرتذكاريةتصويريةلوحاتباعتبآرهاالكبيرةوالمعابدوالمهابراله!حورفىتحفظبحتأساضهابخمل

-ل!-نضشخدمتةديرأكثرعلأءبحتأو،الح!نمؤابابالأربفضلوت!يذبمناشهاتج!االناش2

هذ؟ءلىيمالمقو...،الأعيادمناسباتفىا،مبوداتتماثصلينةلزية"الفرورطةاليمصلوانافي

قى-مانلاسضان،سالأَنأمنفا-!بهيسذحمهدماأهموهن،)28"الفاخرةالصلاياتا.ممعادةالإيات10

الأخرىوعلىالأسودبدص*ية2اممطلاصااءإصداهاعلىيطكو4نصالثادةنقاعصرأوانجرألى

.والعقبانالأسل!ءلاية

)25(

)26(

(TV)

(YA)

52ص-بكرأبوالمنممعبدتحريب-العصورأقدممندبمرتابيخ:ثارتالكندرءأنظر

,alteAgypten.,،،،3*سلأ56م Berlin",5891 ;7 ZAS*قصةأنوريى:ثكرىأنورمحمد.+،!تا،ولهه

62صى.،الإ؟إالقاهرةجامعة-ا؟دابكليةمجبة--المصريةالحفا!ة

R.ءكأ.!هولحلا؟؟،"08133 HAMANوألقابهاالتاربخيةالعمورنصوعىفىالقديمةالصيدحياةأثروعن

tic.H!س!.op.3،،.7.6و،الابقالمقالةثكرىأنورمحمدر)جع،وأشاطررها،

995,1;-.X..17;f .J VANDIER, Op. Citل!ه!م..MODلألأ!,see. BENEDITE

52ص-الابقالمرجع:كارافألكلسندر"

و...-8كى-أءنصلايات:1يف!ىأنور،حمد
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:الأسودصيد-!لاية

من-خعتوصالاستطالةمنشىء.ءالةلمبهيئةت!بهيةبيضاوشبهحئة5الصلايةهذهاتخذت

وجهمنفنان!اونصئها،بهإيل)92(ا!اجاكوقيتمنالستينالمرطةتمدممأوأرختالشست

تلمة4أساحةو-لموا:ينيضالعرحافئيهاءلءمينفىاشظ-واالرءالمنجموكأينعاي!اوءور،واصد

ا،مةوفةوالبمىالة:الاءوصلحرابواتلاكياقرونمنالثديدةالأقواسمثلبعفهاعصهـأسلاف!م

وصواقر،الرأيصينذاتةواطرابديناطذاتالبلطمثلالاَفحربعة!اهموجددوا،الصيدوحبال

!5يىدىا!15فيئحى!ينالفنانواظهر،3(المأئصة)ْالسلاحفظهورءنافذثهاا)ىالبيضاوية

ءووهاأخرىو-*يىاناتاثعالبواوالأ!وديةالبروالأرانبوالتامالوعولفجهاتفرة!واسعة

لمحا.معاصاعتأفحرى،وادالكبيرةناتوابواالرجماليونورصع،خيا،

ول!ضهبهحرومقهمةبقوسه!ماسدلملاقاةيادينالص!!منالأيسرالصفرجمالاصدفحرج

بهفأءاالأسدعلمها،3وأطلمققوصهرشرعإ،إزملاثهأقربفسارع،الهائجللأ!سدفريسةيكعكاد

يمنالأالمحفمنرجلانبدأ،.لنجدتهايتمداداأسل!!همالثمرةزملاؤهوشرع،رأسهفىبسحهمين

اتساعماأقصىإلىفيهاساةطِاحدهايفرد،ن!طةحركةفىالفنانوءور!ا،لو!قباالوعولبمىد

ةرارها.قبلت4!رليلحق

مفظهرفقد،ب!ثيرالفيةأهميتفاالصلايةلمناظروالأسطوريةالتاربةالأهيةوفاقت

هيئةتعلوصمنهمالواءينمن!ماثضانفرغ4،معبرةألويةجملونإمةأرأورجالثلاثةينةالفرث

الدلتاغربأقايملأكبررعساورابمزيتدديعتةؤ؟وكات،حورالمعبودرعئالصقر

!ؤأهاي!-ترضوشزتطءنهالىيزإبةص؟ثلرع!انوانآاثخانواءر.أوورخ،التاريخنجرفى

العمر.فىالدلتاشرقإقليم3برلأرصضأيضاورابمهزيخهيعت!دكورتفيماوكان،أفقعارضالعلوى

وغربم!ْاد!اشرقامخادعلىواصدء*يىفىيناللَابيرينالرعزاجماعمنالباحثاندلوايت،نف!،

.)ْيحدثأنهكانرابمه،وأءافبقليلقبلهفيماأوفيهالصلايةنقشتالذىالهولخلالواسعةممدكةفى

،)31(تذكاريةء.يىر-لمةفىاربَرِينيهاإزلميهعظإء!ؤرأناللكةهذهع!دخلالآفحرإلىصيننن

فيهالصمعينةدثةحالذكرىتسجيلايةلاال!نقوشبرشوا،اءخاتفسيراالصيداهذشوتيدوفىسريىيجفر

92()

)03(

()31

المتحضالىا،خصبانواننقلت،اللوفرمتحفالىاحداهااننقلت،قطعللاثمنالملايةهدهعلىمئر

.op.6ة.البريطانى cit., Fig!س!-!!*ي،,in.P .S .B.A XXI,.1p II, IXط!!!!

.op.cit. 584 f،2591-2491،ول!م!*هـ;,.te" inSitzb. Heidel. Ak. Wise04حمهول"ش!هص!كل!*!-ء!!،.H

11-01صالابقالمرجع:ثكرىأنورمحمد

121.03والروسالأقواس!ن Bull. Inst. Eg.,0591 76 f,!3.،ح LX!ول.L "!!! in

iوأصبح،المتأخرةالحصورتقسيماتفىألدلتااقاليمثالثالنربىالاقليمأصبح الاتليمهوالثرشلاتليم

نفسها.التقسياتفىعثرالرابع

.KE,op.,15م cit!حمم.Untereuch..V ,3 ;32 H7391ْ2291,!3.,, in Nachr. Gottكا.
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ذكرىتجيدقداصصاكهميكونأنوضن!مومإةخ!ددالثىكانتالو-وشبادةإعليلمالأقارءالاصد

إليهرمضإلهاوكان،)32(بر3الأإلههمةبدإلىووهبهاصحلايةءنأعشاوصلايةعلالحادثةهذه

نبهبجاوء-وو،مؤ!حرتهفىورأسمتهإمهفىرأس،واسينذىلحلابهئهَاعلاهافىالصلايةفةان

بجذوعأركاثهودصواالأثحاووفروعالبوصءن؟أ!اشاده،القبةهيئةعليمقبىالسهَفبسيطامعبدا

وقدسقربإبطوتلوهىيقالأغرهاكلكابوتواو)بهمد-بئَمهجمدcيتهزواعتبره،الأ!ثعأر

كابار"،وأءافبرنوباء-"ُيخيهَاتارالمصادرذصتهالذىالعظيمالدتالمعبدلااء(واعتبرهالحاية

ذكرض!ا(!يروغليفية)تصويريةكابيماعلامةالرأيمبنذىالة!لاتحبارهثةيمكنأنهوةىورابمه

معينةلترعةامماالاممهذاوأءبح(،الدلطينذات)البوابةبمعنىوولثحضسباء-الاْهساممتون

أهديتأو،بجوارهالصيدتمالذىا،"بد!ينأم!نالتخرحعهذاوإذا،)33(الدلتاكربفى

بكومالموءخهذاوةليىرابمهوعين6كا!س(شعة)لدىالدائمبزنوممبدر!،ُم!بودهالمىالصلاية

،)35(الاَنجى!لمو!حهاصزاللاولكن،CrVلحالىالحصنا

نصفيةونقبةدتمارةولحيةمستعارب!عرالصلايةوجهعكينالمصورارسعالمنرجملصظهر

وظلت،آوىابنأوذثذيلظ!رهظفاوتدلى"،النخلسعفخطوطي!بهممأفصلتاؤ*ططت

محافلهمفىب!ايظ!هـواأنيونلمه!رامالحصَداظالتىحبةالم!ت0التقليديةمةمنألأمورالأرهرا2ابضابذه

نا.أحيااكلوربذيلآوىابنذيلعنا!تماءواإنو4*ْإالتارعصورهمخلالىوالدينيةرسيةأ

،الحرب0رجالمنارهباعته،راسه!قفينرأوينثةرالصلايةرجمالمنرجلصووضع

يخية)+(،العصورالتارخلالالهيروغ!فيةالعلاماتفىالجنودورءيينممأبدورهاالري!ةهذهوظلت

عدمفىالصلايهْنقنثتالذينالح!مبينالعاداتواش!رارالصلةامتداديعنىمماذلكوكل

.م.قالراجالألفأواخرفى*آفهمأعلالأسراتعصرقامالذينوالحدَم

(32)

)+(

)34(

(35)

إ؟(

8.101591،-5 Hieroglyphen, Weisbadenل!هـ.S

ssy,in,284ء Ann. .S IV*141هه;,!in .P .S .B,A XX6012;.416,ل!"+!ه!هـ J!-.

178-177,,Diet.g6og. IV!هـح!هـ.op.cit., 1,12 ; H"!!ولحمه.H

.E,op.;ول.ح!مغ!،لاopcit..1778د cit"حمهول.H

متأخرزمنالىالصلايةردوجب،فحلاكتابيارمزانتالثورصودةأنصحاذاانهوفاندييهنارفرأى

بدايةيرجعمادلكفىيكونانوأمكى،الكتابةتباش!فيهظهرتاللىىالممروهو*صراتعصرقبيل

(الدلتا.احدالاقدجلالصلايةدامتماالصميد!،قبلالدلتافىالكتابةظهور

957,.a,op. cit3,4291;65،**هـلأ,,.inSitz. .d bayerchen Akواعترض3،!ه!شاPOSEN R

المصرىالفنانصورهامعبدهقالمعبودلتمئالمورةواعتبرهاكتابيةعلامةالفحلصورةاعتبارملى

الديرقا،ربابأحد"اكرو"الىا!مبدوفرانضوريئ7لاياروت-داخلهالتماثيلوجودعنالرفمعلىخارجه

,CAPARTعنل!ation,p..601).بلى!لراعمالأهراممتوناحتفظت Op. cit., FRANKFORT, Birth of Ci)

المحريةالمناظرفىالمليبيينالأمراءتصوبر..*س!بم!!ولهلاحمع!،53!!ر*حهحأNح!.من!لللح!

نأملىذلل!-دلاذاعطجاردنرْوتساءل،والريشةالمتعا-ةالدقنسمالا،هلىهَالمظاهرببعقىالتارلخية

أمصريبتاكحكاماتلدهالدينهمالليبيينالإمراءان،امبلييأصلةذوىاكاتالإ-.اتقلفمماالدلتاكمله

.See,An..59-493.،لعهمكخ!وماالتىالربالةمظاهرب GARDrNEn, Egypt of the Pharaos, p

9http://www.al-maktabeh.com!11؟
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:والعقبانالأسدءلاية

الأسفلجزؤهافىوالأعلي!حقصهامنجانباوؤقدت،وظهرهاوج!!امنالصلايةهذهنقشت

أكولياتمتحفإلىالأنحرىواننقلت،يطاقالبرالمتحفإلم!إصداهمانهلمت،يهنق!صمن

مصربهةختامأ-دهافصور،مواضيعهافىوالظ!رالوجمهمنمناظركلواخ!لمةت."+"بهسفوردبأ

لأ!ابهاليدىاتهرتالصلاياتأنيعنىمماوذلك،ضالصةزخريخةالإخروصدةوصور،عنيفة

واصدغرضءنأكثر

يكزقء!وب!مأسدالصلايةوجمهعلالؤالساصةتوسطأصع.ممعنىأو،الصلايةوجهتوسط

مفرداتبقيةوفريستهالأسدحولوتوزعت،بالغةقسوةفىالأرضعلىجسدهيلوىعارءروءدر

!ل،ا!طوالمؤشور!ائهاالأسفلففماغيرمنهايبئلماممةذاتثخصيةامامهظةتت،لمعركة11

ي!(أونور)إفيرةالمعبودأو4نديىفايظنكاليبيااواميرا،ثزيظنكايةعصر.مبودةتمثلوقد

!قى،وظفظهرهذراي"وثنتالعورةجرابمنإلاياعاراسيرام!!أمادفعتوقد،)38(يظنشوتكا

قراءضهايتهزواقترحcلجدهاسمعنتعبركانتب!ويريةبي!كأعلامةمنجزالأسيرأأماأى،أممامه

تامحيت!قراءت!افانديهواقترح،النوبة،منى!تاستىأو،آسياكلعنى3!ألايإ!سثذيى

491(.ص)را-خالأ!حرىتفضلقرأءةللا!سفالقراءاتفىهذهليسأنه"93(،ولوالدلاأرضممعنى

الصقرءورةاعتلتهما،(-بعوقىأو)وتحوقىحورالمعبودينلواءاناليسارمنالأصدفوقوظهر

كثةيهLJLَذاأصيرابملايتانمربشيدانمنهماكلمندتواش،اكوالىعلى(؟)م!لأبىوءورة

ألمه.زرطمنالأما.اإلىءدرهبرز-ىذراعيهعلوءخطتا،شعرمفلفل

وشعوريلةطوبذقون،عراةالأعداءجنسنفسمنونأخرأؤرادتخهومنالأسدبجانبوشاى

منشمموظهر،الموتمكراتيعاقفياللاوكأنهالأرضعلجسدهتلوىمنمنهموظهر،مفلةلمة

بلوارحامفكبارأ!مراب-!ما-خثهمعلنةضتوا،مدةها-حةالأرضعلىتمددوالروحأسم

14وتهوأرجلهمأيديهمتنهشفأخذت،بانالغرمنوعددالهةهـانمنبعددعنهاالفنانعبر،رهـافاوء

...رؤوسهموتنقرعيوضهم

)27(-CoTrEvIELLE;39ع,+،.op.Cit., Fig;01-8 .E Peet, in .J.E A9!ا!-*فى*;op. Cit., pl. VIط!!!!،

in .B .I .F .A .O ,3391 pl. XIII ; VAN .!!** op. cit. 584 fه!*!+،GI

02-؟اصالابقالمرجعشكرىانورمحمد

(op.cit.,;586 SenoTr, op. cit.,.،*18.2 (rA،3!!"!*!!ه;n Z! S96,11L

(93)587!!3.. op. Cit., VANDIEB, op. cit

I A r
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،(جبعوقأو)وت!وقحوروالمعبودينالأسدبينقسمةالأعداءمصيرالفنان-ملو!كذا

ي!دلايعهمبمهؤلاءأتلولا،تلالطوالىداءذاتالثضعحيةعنفضلا،بانوالغرالعقبانبينو

منبهاأحاطماإلىلنسبةباءورته!امةوفىمدوهةةكهوفىشدتهفىالأسدنصيبيساوىنصيجهم

يجةاكإرع!ورهمطواليونالمصرظلوقدالايمطكأوأءيرإلىحىيرفيمايصوكان،الصوربقية

4".)ْالأصودهيئةعليمثلون!مويصوروضموبالأسودءلوك!ميصفون

أندون،4وؤري!تالأسدتوسطهاواصدةتصويريةوصدةفىءاظرهمفرداتالصلايهْؤ،ن-خ

4إفى!دتؤج!اشكلإكلاحتفظأنهمفالرغمعل،خطوروأوبفواصلخروممنهاجقءبينيفصل

ملاعفىالأسدقسوةآمبيرءنافىونجح،وامحةبدلالغافيناص!خيرةمجوعةلكلو)حتفظ،وامحة

تعبير.أروعقومهملكأوقومهزعيمفىفكرتهو-جمر!،أ-سادهمباوىفىاان!زمينألموعن،و-ت"

اظالص4بالواقعيةتاتزملمول!تَ،مجهودبأقلمدلولهاالحينتمهممقروءةرسوما!ورهو-ول

كشولكنه،بيينا).ْوءت-كأربممةافلةب!عورعراةالأعداء!ورؤ*د،ثلهcماخسءنا!!بيرفى

ينتةفىاللاَراءتعددتولهذا،بيينالنوءنجونمابعدوأالا-بيينملاعءنقريةون!موذةملامحهم

ا،ت!رينأنهواللآنةبولا-ىراءاللآهذه)!روأ،يينلمصراءنءاجهمفيالمعتصره!انتعيينو3جمذ

و-وافالد)طغربفى(-بعوقىأو)وتحؤلىحورالإ!صأنفجهماعبدافينق!اإقليمينءنكانوا

،)41(صرقيةاكال!حراءأوللدلتااكقرقيةالحوالْ!أهلمنكانواالمسهزمينوأن،!الليهراءالص!

ءيد*يةصؤ؟4ورتصالذىالعهدفىشلهاالتئاموردلكةكأالدكاو-دة4ؤتعر!تدءنرفىوذلك

.4%الساودسلأا

والطير.والجوانالنباتبينؤيهاألفكبيرةزخرفيةلوصدةفالثاو-!ها*يةالممأخان،خص!

!ورالت!كونتتوسط!-!االن!ا4و-مل،باسقةنخلةسعفن.لتأصبرأسيهماشطاولانزرافتينفصور

وأجاد،لطمة4وواقبيةحيوفىوظلفهاوسيقاخهاوجسمهاالظرافةرأسءنالت!بيروأجاد،للوصة

منحن!ةصطوطفىيهافيجاعلي!وزعهسعفهالحثليفىت!رفول!نه،ؤ،رهاالنخلةجذعتةاسيمتمثيل

كأنهس!ونحالةفىوقىكه،نوعهتفاصيليربض!ويلتزملمسيناطاشاقتهايمينإلىوءور،كاثمة

ورءأنهيغلبكا،النخلةينعلالفراخملءإلايرهس!ويقصدلمأنهويدو،الفضاءفىواقف

.4)42(لوصفىكاملااقاثللي!غليسارهاعلىآخرطافىا

!*

)04(

)41(

ctrl

!6حاشيةراجع

587.V.,&NDrEE, op. cit1،ئحهة,.,.Consideration23.!م!;3.!؟!ثا,.op.cit. ; ،-5!3 op. cit3!+!و

الفناناستيحاءباحتمالذلكواوحى،النهرينبلادفنفىوالحيوانيةالصجريةالزخارفملىهأسلوبئاح

استحبالدىالز!اتأنبملاحظةالاحتصالهدادفعP.+!!!ل!!ولكئ،عراقىلنموذجالمحرى

(Chr.'dEgypte,,374791)3أ!يوىغ!افربقىحيوانصلايلاممعلىكصويرهالممريون
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!!-teالتاريخيخرلك

المواحلإِكالبريتدهزىوجيمسيرماإدوا!دويهمورل!سندروأيتطزمنكورتكلول!ا

فيهـالناريخ،فىاسياسيةواالا-تماجم!اباةلتطوراتهلمةوالسياسيهَالاجتماعيةاباةلتطورالمحتملة

.)43(را،ررةممتقرةمملكةفىمهمرتو-يدإلىأصهايةضهافىأزضتاصلعصتسعنحوبافتراض

دلتوما،القتالومقامعالصلاياتنقوكطع!،دلتمماالمرا!لهذه-!ويرفىما؟واوا!ت

عصورهافىوالأدبي!4الديذوالأساطيرالقمص4تضمىوها،وشعاراضهايةالمصرليمالأقارموزعليه

ينقبلتدوزالصَمسميات"وأمماءعئيقةثدوعقابهجمدةتلإ!اتمنامالأهيمتونتضمنته،ومايجةالتار

فجهأيسجلواأنيزيةرtilال!صصوربةعصاولالتىإوكاةوائمبهماجاءتثم،يلةطو؟مادأخبارها

يونا!رالملكتوارسهاالتىآقليديةلةاباالأعليهدلتوما،صلاصابألىلموبهمالقدماء-!مهمتاريخ

:لوال!عدالإءافةبعضمعإراصلاهذهقراكأيلىفبماونناقش.فيةاكارعصورهمبدايةمنذ

قديمهَصلةمصخلالمحإتينممل*!تينفىأغلبهاقيحمنذالمبا!ىنض!!االبحرىالوجهليمأقابدأت

:الأسراتقبلمااصلمصمن

بنفسحميتفىمديندعاصتهاوافذتث!ْ!عصجةإقلمِفىقامتزاا!دشرقفىمملكة

الاْكبرمعبود!اوقدست،بةالحرهيئةعلىلواءهاو-"لت،الحاليةشودقرب،إقليكهااسم

ب!تأءرمذبةفوقرأسه!نيمثتبروميزتهيةفيمربصورةامالأهسكل-ونورتهءالذىإث!ْ!كأ-ى

،f(4)والسلطانلحمارصبدورهابحتأصالرعاةعصات!بهاطرفامعقوقةوعصاالصولجانتعبرءن

اللك!هذهأن!هلو.)45(اكمرقليمأقاأواكمرقىالإظيمرأسعلىوأنهإقليمهصيدبأنهووءفغ"

.)46(ليةالحاشعسعين-ىبا-نواشدت

43()

(44)

)45(

Untersuchungen ،! Leipgتأ,gezur Altesten Geschichte Agyptens5"!هB3!!ءح.seeespecially : K

zu Gottingin, 2291 ;252-791 Urgeschichte and alteste Religionج!ثا!Nachricbten der Kg! Gesell. der5091؟

,empires!3!!،!لا Geschichte des Altertumer; .A ،+!!5! Des+*.لأ!snalc0391;der Aegypter, Leipzig

.A.XXX, 907 f!ه.+دCivilisation 6gyptienne, Paris;.2691 .J H BRAESTED, inأ!Paris ;2391 Le Nil et

die agyptischen Kronenص!فأ!،Untereuchungenه!!!ول!،.A.،+!!5* Le ,...eliN9.p,1 and see A

3791..38-!أ

Urgeschichte,§,22,97;08,0115م Kass, GOTTEBOLUABE3!حهPyr.,182,a183,c022.d1833 and see
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مديةأطلالهاعلقامتمديهفىيظزقديةفيماعا!!ااتخذت،الدلتاغربفىأ!حرىومملكة

يتها،ألوفوقصورتهورأمتالص!ربهئةإليهورمئتحوربرالأعبهاروقدست،إةالحادمنهور

الحمالية)46(!.اوشمحتىباجنوامتدتأنهايحتملو

المعبودلاأص!موطنادمنهورمديخةباءبباراعتةادهانولال،بمكتهفىمقبولايت!زرأىينالولا

(وعلىأساس-ورمدي!=دمنهور=حورندى)الآناءىاحمهافىاممهتضميناساسعلحور

ادلتاأقاليممقالئالثالإقليموهو)بهاالمحيطالإقليمألويةعلرعضهتصويرعلالاتهرار

موطنأنجاردشفأكد،كيسوهرمانجماردؤألان!نكأ4وعارضه،(التاريخجةالعصورفى

!يسأكدلايخا،4)47(إالحابلامونقريةأطلالهاعلىقامتالتىممابحدةمديهفىكانحورعبادة

،قولا)48(صدعلاالدكفىوليس،قوصأوأدفوأوننهنفى،الصيدفىكانلحورموطنأقدمأن

.)94(تعمارضهماأخرىأراءمنبدورهاالرايانهذانيخلولم

اضزذواحدةمملكةفىالدلتاعلمكتىباتحادالاَنحتىيرجفيما4الثافيالممياسيةالخطوةؤممت

سايس،يقالإغروعتبه،!!القبطيئفىاحمها!بالتى!!!!ساومديدفىح!مهاعاحمخهم

ُرنت"6أوناتالمعبودةالح!مأولئك.واعتبرالدلتاغربفىالحاليةالمجرءاقريةأطلالهاعلىؤأمتثم

و-مبةحينامتشا!ينوقوسينحينامتقاطعينب!ممصينإليهاأ!ابهارصمعبودةوهى،لهمصاس"

المرعبة.لقبعليها4القديمالدولانصوصظعت،ثموالبأسالحربرعاةمنباغبارهاخر3حيناس!ام

!ا،بلفظأوبصورضهاسواءلدولتهمشعارا!ا66ليت"ُاكحلةهـجئةصورةالجديدةالهلكةح!مواضزذ

لأأحمربتاخ!وتشجوا

الصعيدفىوج!تالتىالآنيةعلىالأحمرالناجهيئةتجسيمومخما،عدةقراقالخطوةهذهزكت

ومعبودخهاساوممديخةاكاجهذابصلةاكلماريخيةالعصورواعزاف.الأولىنقادةعهدأواخرفى

اعتبرهاالتىالمعبودةب!ذهالأهراموشون4بالارالعصورأوائلنصوصاهماموشدة.ه(ْليت)ْ

(46)،321.,Recherohes,I!!ه.ولدعم!،

(in.J .E,.A XXX, 43 23 3 (IVك!"!ك!*طه.A.H

H.9!!!وop.cit.,491بم791؟()48
31(Ancient Egyptian Religion, London,5791.32!1!ه!لt(.J

,178,09;211!!هـ،!هop.Cit.56د)05( Gotteiglaube!هك
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الدولةاهلواعَبار.()اْالملوكوعرءهاتبابالأروأساتالعرشرعاةمنالبلاطواهلال!ان

النحلةإلىءبالمنىأىوقيكا"وبدقبمصرىكلطكتلقيبو.المقدسةمدنالمجحمنساومديخةيمةالقد

،،لمةالن!النصوصًدارحمتهاساوبمديخ!دارووجود،(902صراجعأخرىألقابعنففلا66).ليماتوُ

صلَمريةعليهما!لتإلىبالإءافةوصذ!.52()34لجس-شحدعل"الملكيصَهًودارزجمةشحمدعلي

ال!لتا(ء!رقرص)الحربةولواء،(الدلتاغربرص)الصقرلواءأ!اباجماعمنالأسودصيد

وإنمايماو،فىنيتمعبدمعهـميصوش،ولمرصرزهمنهن-2!،رلمالخلةص!ورةولوان،واحمد!عبدفى

اَنإلىير-طنقداختلافانو!ذان،291(ص)لهمديهتكونقدأخرىمديخةمعبدمعهمءور

-دطيكةقدىلذكرتخليدءردكانتنقوشح!ا،وأناثملك!قيامعهـدعنمتأخراكانالملايةزقشعهد

.938(انظرص)ظلع!فىعاشالىا!كةومعبدالقد؟4ا!لكةءمبدبينفي!االناقش

ا!دِداأيمأقا31بريغلفاجتهح،الدلَافىني!الثالخطوةمعاصرةالصص-دفىالثالثةالخطوةوقاءت

رب!طبزعامةا!!محداواعترف،قنامديريةفىإةالحاطوخوهت(نإتأو)نوبت!ديخهَزءامةفت

هوواكأبر.)53(!خرافى!يوانبهأمعاليهإرعسالذى++3!!!(ستشأوصغ)أو!ىت

كأ4،ءالفىيرصرو،العواصفويرسلهزاالأرضجمهزبأنهووصةوهوالأمطارالسماءبابارمن

النسبىعلى!رانهأودلةالناهصنوبتمملكةظلفىالأولىنقادةحضارةد!صتواز.)54(الىع!

التىالأدواتأذواقورقى،(أهلها)!رةعلبالتالىتدلالتى)مقابرهاعثرةالذ-بئورعا!ا

فيما.و!دت

وجودعلجهأودلالدلتالمك!ؤال!عيدعلمك!،اط!ينإينالتحارىالتبادلسهابوا-!حات

.نقادةفىحضارتجهمائصخصابينترحادوات

إلىهـاومدي!منأى!ثرقهاإلىالدلتاغربمنالبحرىالوجهعاحمةانتقاتأنمالأصوصدث

عترفاو،)!!-!ا!!!-ث!)!!جدوسمبالكبعدذمميتايتىيمةدالةعغجةيخنةمد

ثم،!فاتهبعضوعن!ىألقابعليهظعواالذى!ديريسإ!-أوزيرإأوزبنعام!أح!م!

وممو!ايرآوزإلىالمديهيئيةالارالعصورأهلنسبأنذكعليوقئب)مدينتهكنىعنهعوضاقدسوه

)52(

)،3(

)54،

7133,,Religion11;لأ!ل!،حمه,Pyr.,606 1375 ; +! ،،*ً .R ,T II, ,1p ,X V

178,SETHE,Urgeschichte، §81; KEEs, GBtterglaube

863!ه!م!!! AYRTON؟،.LVI,,09 ,L,84 LXI,;18 .P.S ,B,A XXVIII,;123 ،!3 op.oitل!ثاظ.!ك
27,Religion+2،ح!8**هـ;,XII,,2 XVII"037402,302؟مكانتهوعلوللصميدزعاصتهوعن.أ,b!!.

نوبتالرنيسيةمدينتهمننضلاوالواحاتبالصميدخمسأومدنأربعفىعبادتهانئاروعن

,Onomastics,II,,01131-"أأ))116 ،ه!حم!ك!*!هح!

.Pyr.,581,1855,8030115; Pap. Sall. IV,,13 5; Book of the Dead, XXXIX,14 - 15; Rhind Math

.Pap.,No. b87
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يريعر،بوزإلىضيرالأالاصمهذايقالإغرحؤرةه)،!ههـثمالفطةنصوصمموكئبوها.فى،يرأوزبر

.(4إالحاتاابو!يرلجدةباس!افظتواصاطلالهاعلوقامت

الوجهعا!4تقالا-طوةأى،بعةالراسيةالسيااناطوةمروافيانالبا-ثنمنأ-لمةنا!منولوصا

،وافترءواوالدلتاال!مه!ممللَاكأبينا!نافسمننوعباموافافترصشرقهاإلىالدلتاغربمنالبحرى

ح!م،وأنال!وريىعلرىالب!الو-4بغابةاسهتالحربوأن،حربىنزاعإلىتطورا!ناؤسهذاان

نه.وسلطايرأوززعامةوفتالدلتايفرقإلىالنمربعدبحاصضهمالانخقالإلىاتجهوا1الد)

قراقعدةغيرويص؟ةمما11وايس،بعةالراانلطوةهذه!ةعليمؤكدةأدلةمنليسأنهوالواخ

ولىمناوليركانأنآوزبيئمنراكعاعصورهااك!يرةفئيريةالأوزالقصةتهذكروهىها،وأس!اوريةنظهـية

عضدوجبتماجمتؤجملكهيئة-لىبةالتارثيلهؤمماءورهفىيرهوتصو،المؤ!ينالبشرمنمصرعرش

نأمنيتدزيراهماثم،عن!4،مدربعنح!ىمنورث!صاالا-يني!تينالىبينوالصعيدتاجبينجمع

أمماءدونالدثرأيم!اءمنقريباتيملهش-ةوهى،العينمقلةأوالعينكريىش-تهيمكنيرأوزاسم

الأساطيرونصوص!أكدتهوما،)5؟(معبوداإ،1يكونأنقبلب!ثرازعماكانبأنهالظنالىوتدعوالاَلهة

)أىحتونبتإيسةومغم،وقص:4يرباوز،إضهاورالدلتابابآرمنطائفةبينبطالىمنالدين

مننوعيامعنيغتطر،وهويواوتوووإنيووحور(اشاءمةا.لمسمياغموحورسنفتيهـرويسفيإ

دخألسياءىمامنالسلطانفيهلهاتوفرعدفىيرأوزجدومدي!بينوءبادغمطنموابينصىالسيارباكةا

بابوأربهاربينالصلاتعقدالىالةإربالسياسىهذاوادى.جهاوالارتصاطإلجهاالىوددإلىغيرها

ا!،اأنيتدزيعتقدكورتالتىإيسةوبينيرأوزبينوالزواجالأخوةصلةلاصا،بهاافىصلةالمدن

علقامتاىابرحبت،دينةت!بدوكانت،العرشأوالمقرمعنىعليدلوأنهيرأ!زايمممنمشتق

.ممحنى؟ثرةاصمعاجهاالأهسامون!وأطلقت،الحالية(المجر)بهبيتبلدةباحم!اوا"شفظتاطلالها

)57(المقدسةأوالالهية

غيرفىيظ!رلمالمكابصفاتيرأوزفوءانوهما،قالقراهذهعلالبا-شينبمضقدمهاناءتراضاؤممة

كثيراضهغولمالموقعلىمن!باعئبارهاكتفتالأهراممتون،وأنالمبكرةدونالقصصالأصاطيرالمتأخرة

.الأ-ياء)57(عرشاعتلا!لهةبةكل

)55(

)56(

،،e!؟خ,Urg.§ ,201,97 301 ; Heroes and Hero- Gods (in Hastings Encycl.) ;648 .H 1K Esبمء3ر!!ي

.8405.Eg. Rel!001-3،99*!!ل!ح;,.Seealso MORET, op. Cit256...ء

97"!!3.op. citأوزير3لااخرىقف!اتوخطحتمال!"des Osiries*مح!ء+ERMAN, "Zum

in.لحثألأ!.221 .J.E A!39.*ل!ه;,ZASXLVI

ط!.كهA,XLVI.,01.!لا(57)
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عليهسلطان!ابسطتإْءاوالصعيدعلبان!عارهات!ضفلمالبحرىوا)جمهدولةأنإلىيتهزذ!ب

وءاد،واءهفهاعليهافان!رلجهاالاَيةوقابعهاوانسلخعليهاالص!جمدثارثم،الوقتلبعض

ةبل.من،يزءصبكانلَثرمماأستلمعبودهفتعصب

قصةذكرتهماغيريبوفيماسندءنلهاوليس،الخامسةإرطةاهذهيؤكداشىدليل!نوليس

وقتله،والهادالبلادأمورولايةعنإقصائهال!وسعيهعليهربْوبتسثأخيهفقمةءنيأوز

برستدهنرىجيمسواعتبر.)58(الأهرامحمونقولصدعليالغزا!أرضفىأونديةعندمياهإياه

الصعيد3وسرفىب!ةالغزا!أرضزيتطوعين،الصعيدفىالحاليةإدينااقربهـتهنديةمياه

الأساطيرصورتهالذىا)ْ!اعأن4ناصمنوأكد،!ههذافىلضككيسهـرمانول!ن.)95(ألِضا

شرقمعبوداتكلنم!بوديننمارأبينصدثإْءاو،والصعيدالدلتابينيحدثلميروستأوزبين

ا).ْمرقية،اك!ماليهاطدودعلىسثرةأوسثةبلدةفىستوأ؟!حار،جدوبلدةفىيرأوزوأ؟!ارالدلتا

ياسينأبوقربكومممنماقةتعيينهايمكنا)ىالضكأالأرضفىنديةءندءإهلايخماالموقعةوصدثت

تسميةءنيةالمصرالنصوصبعضعليهجرت.ممارأيهكيسوزك!،نفسهيرأوزإ!تنوقربليةالحا

.6()ْنةسهيرأوزيمةهزإلىرايهفىتمفيرتسميةومىا!زقالفحلقايمدالموقعةإةيم

منهأءمفلايزا!كيسرأىأنإلا،4شبمقويةأدلةعلىتتصدلمإنويشهزرأىأنوالواخ

لصاحبه.أخرىآراءعتضاربو!نعناد!نصزلموولا

بدأتو،م!صماهافىونجحت،أخرىةصلواحمهاقتمصرتوحيدإلىا)ثعالمملكةوسعت

إْ،ا،وب!اغرأوالدكاشرقفىالمرةهذهعاصغمتحذوالمح!مهالكنو،السادسةالمر!ا*صءداك

هنرىوجيمسيتدزتتقدكورتؤ؟وكانتال!بد،يةون!االدكايةن!ابينشوسطمديدفىاتخذوها

يرلأورْفيهاأوفياءوظلوأ!!-.!كا!!الحا)"المطريةأو!سعينأىأونومديههىبرستد

زيظ!قولحمدعلىالشصي!أورب)أتومالمحليبربهااءكأافهمءانبإلى،الد):اشرقرب

6،"عنجم"ر-قاإقا-06ا!مفى-قا"6"رنهصولجاواصم؟6إؤليمهُوعنجاصمتداخليربأوزاتصالهمعنونم

ؤراقعا-"دلت،وءاشيسعينمنيبماءش!اقهدرفىغرقاتهوزاا-حمالعنيئيهَالاراك!وصماروتهثم

.)61(ؤجهاع!اراتهأصدقياما-حماالمناخرى

58()

95()

()06

)61(

1256,,Pyr.,026,0015,a981c579

,Kommentarzu den altaeg5+س!3و.J..H BREASTED, The Down of. Conscience, p. ;001 K

022.,Pyramidentexten,IV,;263 GAUTarER, Diet. geogr., V

404.258-257.09,Totenglaube,402 .f;Gotterglaube!!
مدين!السمس.بممنىة+هألأثدح5،8ةوليىهليواليونانيةوفى*ثطأونالقبطيةفىصميت

3721،5,XXX!!هـEgypt1., inلمهn401ء,.grU 3; .J .H BRELSTED, "The predynastic Un3!،س!+وو

A i%
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ياحضارتقدماالجديدةأونودولةفىالأموراتقرارعلييرهاوادواردورخارتويت!زورتب

أساصهعلعشرالاكأح!وراكجتوزبدايةو-ىالشها)قويموءخجهاةالفكرأهلإلىفنسبوا،واسعا

اليهاال!!إنتباشير،ءولإللةأونواءبفىالباكرالشمسطلوعءحالشعرىنيمظهوراتفقمنذ

اقزانأى،الثلاثةالمظاهرهذهاقزانوكان،م.ق4236-4341الأعواممنعامبدايةفى

ررلوايت.)62(عاما0461أوعاماا456صإلالايَكرر،أونوفىإنال!ع!يةبداولشمسبامرىال!ث

بطقىلقاببأص!يهَالاراممموراخلال3،نتهاكباربا-تفاظال!شَفهذافىالمدنيةدورعلىيتطز

أونووراف،أونوفىئينالراكبيرلقبالألقابهذهومن،الحماءعلومأوالفلكعمبينوبينهم

.or)(أونوإله)ءأْل!رعراخم!و3بير،ءال!طأسرارعلوالمطلع،الطءسريرىومن،الأكبر

ةصعلىواستدل،النيلناتافيضارتداعاتبرءدالاهماماصلطيدةالح!ؤمةإلىيظزونىب

عم!ورهافىعيتوالتىأونو،منالقريب!4الروصمنطقةالكبيرفىالظمقياسو-ودباشراررأيه

.)64(الفليبيتأوالةيفمان.ليت.لحمنىبرحعبىباصمالقديمة

هذاصوقد.الوجودنشأةلتةسيردفيمذهببأقدمانلروجالمديةفلاصفةإلىفنسبيتهزوزاد

يسجلهولم،أشيئاشذاياتالمعنوإلىمالثمماديةوربصبدأو،كثرةيةفكرتجطوراتالمذهب

عناصرأصروإبهرد،الأضيرةصورتها!خملتوعندما،لِلةطوبقرونتأليفهبعدإلاكابةيونالم!ر

حتىبيداامداةريداوعاشب!سهنةسهأوجمدىال!أتو:بابأرتسعةإلىممرانهوأسبابال!ون

.والندىالرطوبةروحوتفنوت،والنوروالفضاءا!واءروحشووهما،وأكأذكرانفسهمنذرا

ربةونوتالأرضربجبوهما،3خرانوأكأذكر،اقدسييناينالعنصرهذفيا-حماععنوتولد

ينهاءاوملا!علييناعلىإلىالهصماءشوفرخ،عحا!!نةباب!صارأذنحتىلينمئ!هذانوظل،السماء

،أبشطءبعةأرتم!ا!!افزةفىوالعاءالأرضعنتولدانبعدولكن،وأنفاسهبؤرهالأرضبينو

وست،يريسأوزالشاخالتعبيرصدعلىأو)حتونبتإيسةو،يروتأوز،وأنثيأنذكران

والبشريةالألوهيةبين-ثالذىالأولالرعيليئلمونبعةالأرهؤلاءوأ"بح.(ونفتيسإينيسو

الأكبر.الناسوع؟نبهمتمكا،ال!ونممرانبهبداو

بينو،وجودهايتهزأكدالتىالجديدةالوصدةعهدبينقربواأنفىبأساالمؤر-!ناغلبيجدلم

وصبغواال!ميدإلىاصاب"ب!ازحفثمالبحرىالوجهفىحضارتهن!أتالذىالئانيدنقادةعد

()62

6()م

4+5.in Nachr. .d ....seG Gottingen ,9191 287 ,f als0ْZeitre ! hnung der alien Aegypter8*+!،"ض!ء

:!!5 .L BORCHARDT, AltsegypticheلأGooch. 03 ,2 791 ; Chronolo !e Egyptienne, trod., par A!*!م!/

0291.Berlin,!ص!Zeitm

,Onomaetieon,;8,2 MARIETrE*8;ح!+طه98*صوو !، Medum, .1p XIII!+م!;!.Pap.Weetoar, 1p

24.,Die Veziere!8.!حح.، 0 ;914 A،؟ها!هلاهه!ل

()648..Urg.,801 also ZAS, LXIV, 26 and Anm
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بالذاتأونومدتفىالوحدةهذهعامحةتحيينأنغير.)65(رصابهفىب!اتطورواوبصبنتهاحضارته

فريقفقصدهما،كهيراجدلااثارص!ا،أهلهاإلىالتاسعومذهبالشصمىالتقويمابداعورد

الجانجين3راءايتهراضفىبأس!نوما.قاط!ارفضاآخريقفر!ماورفضتحفظعلىالمؤرضينمن

مضهما.مقبولةدتيجةايتخلاصْثم

التالى:ا!وعلادمرقةءعحادر!امنشتيب!ايك!ن،أمورعدةيمةالقدأو؟واهميةكتفةد

أتومالاقديمبرب!اافرادهبدءوإليهاالاسوعمذهبدسبةعلييئالتارالعصورأهلحرص-أولا

.الو-ودلىخاواشباره

الدولةإلهأءبحانهمنإهـغماعلى،تاسوعهارابأرفىحورالم!بود31تف!صينعدم-ثانيما

حورشح!رةتضضحأنقبلمذهبهمألفواأهلهاأنيعنىممأوذلك،الأسراتبدايةعصرفىالأكبر

فىوليسالأسراتقبلماعصرفىألفوهأضهمأخرىبعبارةيعنىهوأو،4صؤالتارالدصوربدايةفى

نفسها.4!راتالأعمحور

بشطجمتؤجملكهيئةعلاةديماأونوربأتومالمعبردفييةالتارا!!حوراأهليتصو-لثاثا

السياسيةبالزعامةالو%،يناغرافمعهقيصلممأوذك،الدلتاتاجوالصعيدتاجبينيممضدوج

دورا11خلاأونوتلعبلمالتىفييةالتارالعمورفىوليس،اكاريخقبلمافتراتمنفترةفىلأتإعه

.الإطلاقعلىهاماسياسيا

مناسباتفىالخدشحرةأوراقءلالفراعنةحمسنواتيسجلنفسهالم!بودتموير-رابعا

.أصاب!اورعايةcJ)الأالمدَياتتأييدفىالقديمبأشهاعترافهممعهيحتملممأوذلك،تحو!كل!م

الدولةك!خة-مهاالتىأالأهرامتونكهيرمنعددعلي-ىالشهالمذهبأةكارغلبة-خامها

دورهمفىصفرقة!أنكاشابعد،انلمامسةالأمرةعمريةضهامنذملوكهمأهرامبطونفىوسلموهايمةالقد

على!تبتأضهـابرستدوشهزيعتآدغلبةو!ى،والرواةالسحرةأفواهوعلىوالجلدا)بردىءفحاتوعلي

التاريخصفرعهودضلال،اشصهىاالذهبالزليم!!ة4المديص،نوأولمدينطوالسياءىالدفيثيرالتأقوة

ديم.لفا

ت!ابهوهو،يدوالصالدلتاهدنةمضوأحماءومعبوداترموزفىشابهالةوضوح-ادما!ى

أهلعلاو*!ماليةعقائد!أونومملكقأهلؤيهزرضقديمسيا!ىاتحادآثارأشمنأنهي!زيعتقد

الصعيد.

(to)منليىالئانيةنقادةعمرفىعاعةحضارةشيوحانراىاللىى-ليىهرمانغرذلكعنللىيكادلا

خلاله،الوحدةهلىهقياميشبعدولماخرىمرةعادثم،فبهعامةسيالةبوحدةيركلىأنالضرورى

وكهك!ع!8ه!ءalto!ةten,91تة,158وصكامهىالبصالوجهدونوحكامهالمميدعلىقصرماولكنهه
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عدة،الصعيدعل،مدضمئدهموأحماءوعقاالبحرىالوجمهأهلأف!رنأثيرشواهدمنيتهزوساق

:و!اقريذثنفىمغاالمقبولاستخلاصيم!نسَفرقةقرا!

،ودندرةوأرمنصَإسناو!،ال!برىالصعيدمدنءنمدنثلاثعلأونو31إطلاق(1)

لح!مهاهإر!اءأوبهاتبركاسواء

وجودهامنالرنمعلىبةنوأر!اأسواناعتبارالىالعتيقةيةالممرالنصوصبعضاتجاه)ب(

إليهاا)ب!كأىالوجهأهلنظرةءنيتطزرأىفىيعبراتجاهو!و،المصريةالأراضىلمبصفى

.)68(عنهمالقمىلبعدهانظرا

وتحوقوصخورحورتقديسلةثارباْفي!اايى،ث!هدأنحرىقراقيذينالةرتينهـاعلي4يضزوزاد)

جرنو،وأوسيطرةعهدإلىالاْط!فارهذاورد،القديمالشمالىأصملم!م!نالرغمعلىرر،الصبعباداتفى

منصالية11الصفحاتفىلفنخاوسوف،جي!سهوكيسانهرفىشديدة".معارالرأىهذاعلطِ

.!معارءيهوآراءيتدزرأى

أونوأرواحأى؟6أونوباوووإلىوالتعظيمالنةديسبألفاظ4يخبالتا)ا)كصوصأشارت-بعاسا

نجرفىطركها)ةحكواالذيندماءالةكللموكهاأرواحهىالمقدسةالأرواحهـذهأنيتدزيعتقدو

.)96(القديم4فيرتا

الىغمعل،واس!!لةعةوديةفكربزءاء"أو؟ولمديخة!ؤيةاخاراالهصورفئاكقيافةأهلاعتراف-ثاءنا

عنأسلفناهءاالزءإمةب!ذهاءشافهمؤ!اقومن،اكار!ؤ.4عص:ر!مفىالإذادورا-إ*بلمأَاأمن

ممتهؤجهماكأ.ققصرإلىيةوالأسطهـرالدينيةا"!متصاوإشارة،إ)جمهاال!بيرخالتايى-مذهبرد

.ةاتمنافىب!ارصالْىبابرالألسمجاعفدإلىوتميحها،الكهير؟6سالقصر"و؟6لحاعاقصر2"

حرصالتىدمةاكالحجمدنصنيمةالقداررولةاأهلءندإدماجهاو،(1A)-اممةئيةوقضاسياسية

اماصد!نامعصدواءففىمهـطوصثم.)96("(ممماب!درت!اتازوتمنوااغم-فىرغا-!زعلىتقياءالأ

اكقةينأذ!انفىقىسإتنهأي!ىممأذلكوكما.؟4القدورال!ععأواخرحىىوطيبةءنفالتاريخيتين

.7()ْعيقةبعيدةعممثرإلىجهاءادتمجيدةياتذكرعخهأ

(66)

(67)

68()

(96)

9446,,Urgeschichte

1591,igenOrtsنلأ.K SETHE, Die Spriiche fur das Kennen der Seelen der He

28-127;,ogr.IVءDiet. g!051!-.;+!!ح!اولس ,c215 ,142 622 ,b 579 ,c 1451 ,b 1614 b

918,;79,Urk. IV2!طت.ثا+،

nglaube,016,933بم fد!5،9محا!T.GizaII. 66.f ; Hلا!!!،.J

,see؟985ع Urgeschichte
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وإدوارديئزالأفذاذصرتاحثينإاصمنبهاأخذالتىبقةالساالشواهدءنمنطقيةالرغموعلى

روحءنأ!ل"و-!ارةار!يهةأونوزىامةىلالاعتراءاتتخللم،وغيرهمبر!تدهنرىوجيس!ماير

وأهمها:،ضاأالمنطق

.71()حولهااوأونوفىيةفيرالعصورا)!اسبقلباذىنرا!عنت!ثفلميةشلأاكأفاحثانأ-ولاا

الألفمنالثأقالنصففىأونوللكةبرسدوايرؤيى!زافزضها!ذىالنوؤيتأن-يخاثا

قيأمقبيلاالحرىالوجهأهلبلغهاالتىادتا!مىا)ضف!خعهودءنجدامبكرتوقيت،..مقانلماس!

.(،72(.مق0034تسبقلمأضهاشارفأل!ندري!-قدو!ذهأ؟ةَادةحضارة

الطبيعيةالظواهرملاحظهَقلِلاطولمجهـ-رداصطلبكان-ى!الثيملتةواإاظروجأن-كا.إ

هذاثليكنولم،يامهاوأالسنةلشحم:ربتثانظامخلاصلاقيكاهـا!عقلهنفىجاويضطابينهاوتدو

!أوائلاإمترضونتمتقدفيماتوؤروإْكلا،الب!حمدةا،شاضعةء،ودهمفىيخالتارب!-لأهلرليتوالنضج

وأ!ابهيظزأشارا)ىالدورةلبدايةتاليةشعريةدورةبدايةوفى3773ءام-.الىإ"ديدةاارولة

إ)يها.

فيماكا،ه!ايرجع،الأهراممتونعلى-ىا)ش!المذهبوءابةالتاصوعمذهبتأليفأن-را.ما

واخرعصرأإكش؟-!ل-واقيمورفرشاإ!كتوأشوتيدويبمحبمفريونكرو!رمانكهيسهرءان!اِتقي

تتطلبهوماء،لىنضجءنالمذهبتأليفيضط!"كانألمنظرا،يكهَإالةالدولةأوائلأوالأسراتبداية

)73(يمةدالةولةالدئكأوافىإلافيمرأحفىتخضلمالتىسال!فربدةعباوخوصءن-لىالمف!المذهبءاجة

قأ،والدبدا!افىليمقاالأورموزاإدنوأساءئداامهابهت!اأنهرءانعيستمتةد-خامسا

أواخر)فىالو%هينهلأبينيبللتةريجةرالتاالعممورءلركئلأواا)ىاتجعهاإسياسةارثاآءنأؤاكان

لفالأمنفىالثأالنصففى)ال!!تدعلأونوعلمث!ط!ةمثارمنفىااوليس(مْ.قالراخ)فالأ

.(VI(أم.قانلامس

فىشواهدافىط!ةتفمحتاكايمةالقدنوأوزءامةعلىالاعزاضاتفىالمنطقيةشضحالحدهذاإلىو

بزعاء!تهافعلات!ثحهد4فيإراكاعصورهافىسعةالواأونوشمرةبأن،ضينلجااءننرروجايم!نو.زءاءخها

()71

7()م

)ء7(

(VI)

,h.Egypt, Oxford,,4791 .p 3 .f; .S SCHOTT, in ZAS3ء.E .L BAUMO: :TEL, The Cultures of P

.LXXVIII,)4391-4291( 1 f

-dgytich!ول3 babylonischen Kulturebeziehungen, " in!قءكح!لميzur Pr ?er der!ول.3ص!!ه*!،"*يكم!ث

398,JIBLXXIعدىادنىالىالقديمالمحرىالتاريخامدلتقصراتعصيئأشدمنشارفأن-

كوقيته.بحرفيةللأخلىفرورةمنليىانهأى

3, Die Ausbreitung des Osiris...,3!ه!س!*nehcnuM.A;024،3.أ,Gotterglaube,234!كل+!f:.seeesp

91.4891.

.S,op. cit., 302 fظول!K
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يَ!زافزضهىالةالبعيدالعهدإلىلضرورةباوَبملازعامهَول!نها،اكارغنجرفى4والسيايبالفكرية

المعلوماتضوءفىتحديدهي!بمنهأصدثعهـدإلىخالأرعلىقىجعممأوإْ،لهأبرستدووماير

يمهَ،القدأونوزعامةعهـررإلىالتاسوعمذهبإرجماعفىبأسمنماوأنه.الاَنحتىالمعروفةيةالأفى

فكرةنسبةالفرورىءنليسورنَ،)75(فيهاضيهالمأديهْالصصفةغلبتالتىالأولىبصورتهلاسا

.(316-315صراجع)القديمهَزعام!ا!دإلىالنا!ةممىالشصيمالنقو

وقلةالصدفةمحضإلىيرجعقدفذلك،منطقتهافىا!إذاتلمجةقي3ثارعنال!صثفعدمأما

الزراعية.ارضهافىالتنةب

ير*

،خصوم!مصفى(شسعين)أونوبابأرفجهااضصرقديمةوقاخعنيينالمصرأساطيرتحدثت

جها.حرووازمنةالأيماطيرهذهمدلولفىخلافعلىالمؤرخونزالولا

دوراظلوإن،باكااوأرأونومناوأةفىرئيسيادوراحولهاوماالحالةملوىمنطقةولعبت

قربونو266مدي!وفىاونو،ربأتومضد!نةقيمامعنالأهراممتونتحدثتفقد.كبيرصدإلىغامضا

محلفيهاالحقإ-قاقو،إ-ادهافى،أعممصثارها؟2نجاحأونجاحمهوءورت،ليةاطالأشونين

.قولها)*(صدعلىالباطل

تمثل،أوأتوممحلأونوفىصلىالةرعالشصي!ربعنأخرىأماطيروناتمأخرالة!حاصوروى

أهلوأباد66ونو؟مدين!ُفىعاليةبرةراشلىأبدعهماوحمالعرشاشلىأنبعدرعانفرووا،فيه

ةلمدةوهىفىُوحتورضدهتعاونواأعداءبعةأرمننةسهيخقذأناستطاعأنهوأكدوا.)*(فجهاالتخاذل

دارالقتالأنيبدوو.(VA؟6)ونوكالُوفىأقامخاس!عدومع،أيضاالأشونينقربليةالحاهور

ئتهىوا،)97(كينالس!بحيرةتدىمغاقريبةمظقةفىأو،اللهبجزيراصمعليهاأطلقوامظقةفىهناك

.8(ونو)ْأهلءنأوالأشونينأهلثا!منهصاكيعدلمأنهعليهوشتبقولهمحدعلرعلصاع

(75)

(76)

(VA)

(97)

وكصوير،ولديهليخلقيتمخ!أووينفخيتفلدتصويره،يدهفىيمنىأتومكمويرفىالمادبةهلىهكتضح

1248,).1652,فيهوأنثىدكركلكزاوجطريقمنتاسومهبقيةلعاتب 1652 etc)فيع،.

للمدصبالراقيةالصورعنوراجع

T-3ص9591فبراير-26المدد-المجلة-،يمةالقدممرفىالوجودنثأةفلفات":صالحالمزيزعبد

"3-ا؟،37

3163,.Komment,.I 091 3 ; Urgس!ثا!،;Pyr. ,922 o265

7-61591,,GRAP0w,Religiose Urkunden

PLYTEم!لح!ا,11.118 and Rossi, Pap. T

n!!مء3،"!ك!ط"3!ل!341

!ص!ه،كه+هح!ط!أهـn,,723؟،30124
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؟إفءظأنيم!قول!ن،عنهاالأصاطيرتحدثتالتىالمواخهذهزمنعنيحرفهاوليس

مذهـاونوبهنافسواالو-ودنثأةعنممذهبخر%واالأثهونينفلاسفةانوهى،أخرىيةكرةظاصة

يكنلملقانلماوالالاالأولالالاهوأفألصارهاعتقدالذىبهاربأنفيهالناس(،وأوهواش!سعين)

.81()ممحهمنةبأيةالغاالأشيونينبابأرأوجدهكاكأمناكز

هينةتسرلم،و%ودهالفكرةباحثمنأعثرتمث!خالتىأونودولةأمورانيبدوفانه!الأيةوعلي

المنازطتهـذهالأساطيروروت،نفسم"سسعينمديخةفىقامتتازعاتمنتسمولم،داغا

،ش!سعينفىمقدسةفيرةقربأعدائهأعدبينورعبيندارفتالاأنززممت،اضلماصبأسلوبها

وليس.بهوفتك؟افرق!هيئةعليالاَخرهو،فتنكر،تكفاازموانهيئةفىلاتنكرعدوهوأن

القط،خرافةاستبعدناإذاقيصلغاإو،برهتهالخرافةوليدا)!ويرهـذاي!ونأنالفرورىمن

لهمكشبفدا،إ:ملباالمقدسةشصرتهاةربأعدائ!محفاءلمةموقعةلهمكانتالشمسأتإعأن

خفيةصورةءلىمع!مواشزاكهب!مرلَأييطإلىذلكردوا،الشجرةفتاعداصهمزعيموقتلالنصر

.كثير)82(أوقليلفىالإمرءورةإلىتمتلا

،افىصدةالدد!ح!-اأرادماءيرإلم!أدتوقد،ن!ايةإلطتؤدىأنالمنازعاتلهذهلابدوكان

.)83(طءطموزالوصدغمفتفتتت

أكدتقدااالأهستونب!!احتفةأتالتىياهابقاأتةةجدأخرىصةالأساسايرإلىو؟مود

!فاءاتحدأنعليهشلبإْكلاو،الدلتافىفعلرداكيريمنلمالبحرىالوجمهزصاءنفوذصياعأن

الةصاصتجغواوا،وغيرهمووبواوتنبوإووفوقىوحورحتونبتإيسةأتجاع،القداىيرأوز

يقؤممزالةديمنفوذ!ملضياعصاصاكبتونوااعا.لحمنىأو،طيرساالأقولحمدعلىيقهوتمزيروزألمؤل

لفمأوزيرصلفاءاتجعهاالتىالوسائللبعضيفاطردا3ثالأهصاممتونوءورت،دو)خهموصدة

لحركت،الناسبينشدبانهظلتاحتونبتإيسةأختيهأنفذكرت،صف!مإلىالكبرىالمدنةكا

ويدقونكايلونوهم،أوزيرإلىوهرعوا(اطاليةدسوق)قربيهمديخةبابأرقلوب4المثفة

.)84(شورهمي!دونوالبظمنأذرع!معلىيضكطونوءررور!معلي

(W63-37صالسابقالمقالمالحالعزبرمبدراجع

(AY)(فيهالقوميةبوا!ث-عناعره-مفهومة)القديمةمحرفىالتاريخ:صالحالعريزعبدراجع-

1ص-اإ57القاهرة 0 - A

15ص-1658نوفمبر-23العددالمجلة-"القديمةممرفىالدينقمة"

1()Ar434قفطفىأخرىفتنةاحتمالمننظر..toreet ProtohiBtoire 'd Egypte, Paris,9491 pهنطم!!م.MASSOULARD

AV)د-Pyr.4001 c
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لذىالمعبودحورايةوالرعض-ةيةالدزعامتهموجعلوا،بينهمفي-طكهنشايهءمديخةلزمماوكان،صلافايئوتجع

يرلأوزروحياولداوأعكوه،)85(ليةلحاادسوقءد-شةوقرببهمديخةقربخممديخةفىن!أأنهاتجاعهزعم

حورعلىواوأطاة،)86(بقليلبلهةمامهذأواطثنذلكمنذيهمديخةفىر!اصضلهاأصبحالتىإيسةمنزوجته

زمماءهمواعتبروا،4بصيئالمتقمأوأبيهءن2المداأوير4أصامى.:*ق(إ-فحرنج)إتفنجلقب

عليموأطلةوا،الطرقزاغ،،يواوتو"في!مباطدطةبربمَأإشهـافت!تلهافقينصبابهـموأر

.حورأتإع.لحمنى(AV)!-!!!!ول11"شسوءوروُا!مصما

بينو.لينهمالمواغلتوطا،زعامخ!متحتابلاداوحيدؤا)قصاصرءةةلتضفيذ-اودهـمبداواو

أضريقينالفرمنصأنويإو،وهؤلاء!!لاءيندولةالنمروظل،الصبدربتأتباع

بتعهيرهاالفررهذاءن*ئىاطيراوءبرت،حساسةيةحيوسإطقءنوحرمهخابةمرراالاَخرةيقلفرا1

منطقةإلىم!ار!!هاامتدت؟اور،()ول-عميتهفقديمىتوأنءيخهفقد-ورأنفادءت،ىالرص

.)98(القتالصةسامم!ى،خرءام41ءاجهـاالنصوصاطاقتالتى،4إأاطالبقةممر

"قين،افراإينليهَاطاملوىمنطقةزمماءتدءل،وهةاحاممةلتيجةأىْإال!رتق!ين،يناشاعا4يدولم

،أخرىتارةحوريقفرإكو9()ْتارةستيقفرإلىتوانف!فا،لج!همائ!اماموقةااتخذواقدوكانوا

طيرالأساوظلت،.لينهماهدنةعقدفىونجحوا،.؟نهماؤخوسطوا،الةرتقيزعليدلهمت!ونأنثمشاءوا

الأخين،بينلالفاصلقب(الموىالمجاورة)الأثهونيناربعلظعتبأنالهدنةهذهأخهارشدد

.19()ألقابءقذلكإلىوما...المتنازعينومهد!ء

وثحعت،لحرباخلالاكأفقداهااسةاطساالجاطقيقينءلىالفرردتز!الةهدنةكانتأن!اويإو

نعةدوا،الأساطيرادعتكاالبلادبابأرأو،البلادصحءعلىممهالأصعرضعلىحورانصار

وجديرستوأوز،(والد%بفىالمعبودمثلءنوقىأسه،س!الأ4عاصأونوفىالأءيردارفىالقضاءمجلس

وإلقائهعليهبالاعتداءممثلهأوستالقضاةفاخبم،تحوقوناصرهأبيدراءمالدءوىءوراوأقا،-ور

ثم،أرضهونزلداهتنالذىهويرأوزأنكدوأ،،مرابدأنهأنكرأضهول!،(:"يمهزأى)أرضا

واعتبرو.ل!دوانباالهدءضهمةمنيرأوزبرأواو،وعنفوهبرأيهلِأخذوالمالقضاةول!ن،بخصرهثقهأكد

(Ac)3-.,)4491(52ع 0921 ; .J .E .A XXX

.حم!903(86)

;AV(701.op.Cit3§191;ولهول++ا.، 16.15 ; Urgesch)،.Unters،+++3ول.Pyr.,462 ,479 ,175 ,518 ,219 1245 ; K

Pyr.,1463.(لمها d141

ع-.055(98)

(09)9383,and Denken922,175,173,163;33603!د!*ولحمم!،ولللاداأش,.Pyr

;Pyr.,922,311315.°(ا) Brit, Mue. Stela091; .B .D,42;91-17 .P BOYLAN, op. cit.,37 f
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فةبم3،صة"جبوثال،قو!مصدملىالصوت!ادقأوا!بيرادقصأومبرأأى"روخماع!

ل!ونالقضاءقاعةإلىيدنهجاءواقديركانواأوزأنصارأنطيرالأطزعتوهنا،لخهأوت

،؟وسارا4بساعد-توفيتإيسهَاهأصأخذت،إصإط"الحمدرصنالا،بهصلءاءلىثاهدا

،عه)29(لاقطرسيدااشبارهعنل!فضالجةوربال!أءربكانلوكااكاس!شأرفى-حوأء

ابشببابأربهففرح،والأرضعلىال!ماءالة!اءحمَفأعلنتهفرءالاكونينربمخوقووجمدها

.)39(امالأهسمتونقولصدعل،والمدنليمالأقابابوأروا!.مرقوالةربواكحمال

نأتبدوو،ممهالق!ارعلىنةوذهمتأيمدءلىالعملفعاودواالحماب!تحوررن!إأوت!خ

هذافىواونج!،الدفينفوذ!مببسطاع-موابماور،كهيرة4معارصيلقلمالمرةهذهفىمس!اهم

فف!نمثلكبيرةصميديةمدنبابأرعلعالاحورالىقررصئهيئةفأءب!ت،كبيرصدإلىالمسعى

نأفىإطلإقابأسءامنأنهولو،امطاولةوا-سنفيوالكبيروؤاووقفطوقوصوادفووأرصت

كانتالمدنهذهبعضأناكصلفن،واصدسببمن)!رأعلىشبحتذاكشيوعهاأننفزض

فالا،حو!رصبينوالاليئةهذه!نبطقىأندونقديمزمنمنذفعلاالم!قر4ب!ثباجهاأرإلىؤمئ

معبودرصزحوربينوالقديمهارصبينبطةالراإعلانمنبأساالمدنقيدلم.حورتباعلأالسيادةضهيأت

اصضنتها133ولىإطلاقاالص!قرب!:ئةص!لمةلهاي!نلمأخرىمدناأنكألكات!لومن،يئالمنتصر

مديض4دفالأضرلالاحظ!ذاشضحو،مخهماء*طتحتأويناكءمرإلى؟ة-!هاتلقاءمنباتقرسواء

إؤأيمقفطوفىميد،اءاربالصقرلقبعليهوخلعتستعهادة-صكؤيها-ورعبادةأصلتا)ىقوص

.ءةكأين)49(إ)ي!صماورعضواصدآنفىحوروعهادة!ىتعبادةبينبمحالذى"ااباور

بةرتتبرمنت!مبارمنوكانت،يناكءمرمعبود-ورإلىتونبدورهـْيغقرباتالرعبدةبدأو

تصترومن،البقاءوعالمالم!مريينلدىالموقعالم!ووالةرب،داكربربةتعضبروءن،لدم!أء

.والإ-!ابللةسلبةرتعتبرومن،!ت!اوزالدن!لمباهجبةرت!-برومنالثمحرهـ،أنواعلبعضبةر

موط!هاإلىمهنعلأينسبماإلاء!ايتبقؤلمالأدنمهإبأما.وأنسابأساءالرباتلهذهوكانت

الأش!ونين!قرب)نفرويىبهْور،ابجلينبةور،بثنوبةور،دندرةبةرفيقال،في"تعبدالذى

تأبعد،تباعافكأأخذتفقدأمماؤهزوأما،.إغ..البممورأس،المقدسةالأرضبةوو

يجعل،واسعةلولاتمدذاإساوكان،ص-وراصمو!وواصدمشزكباءمتجاعهاأعخهاايتماض

لفظمنطوقتصلىماكانبكلوذلك،المنتصرينربحورلحليفها(حت-)س!نا4ءاحىمن

()293559.Pyr(Pyr.1556 (sr

(49)47.§.Hornsand Seth, 88, 9; ،!!+!3 Urg!ط;18ر!!ح*+،ZAS
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الأمومةعنتعبرواسعهَم!انءن،بدالةراللغةفىيحتملهأص!خوماالقديمةالمصريةاللغةفىالسكن

.I(59جميعالجنةوالطمأْوالاقامة4والز!ر

66بواوت"ووالحربلراى،فأصبحالصعيدفىكأته3ثءننصيبالدلنابابأرءنحورز!ارالأوصهيأ

مماور،69()بينأسيوطوجرءا؟تدفماىأخرنةم!الغربراىيو!وأصبحالعبود،اسبو!اقيرةكصنةم!

يحههوص!روأزدمحهاأهمهابحأصعليهاالزمنتوالىالظ،ور،وءخدءافىيرحهكذاكأوزأبيهأضرصةبدأت

.)79(ليةالحاإلي.ااأوأبيدوسفى

أدفوأهلوأطلق،وأدفونخنوهـا،مدينئان،حورالعبودت!يعاالصعيدمدنااكزوظلت

علي!!ودمنهور،جاردشرأىصدعلىالبلامونفىاك!ماليةحورمدينةاسموهوبحدةإصممدينتهمعلى

.)89(يتهزرأى

بينالتراعوا-تدم،القديمال!صيىربستلعهادةالمتعصبينعداءالمديذينعلالنشيعهذاوجر

؟الناسنظرفىادأوزعماءبدأانعليهوكأتب،ا،رة)99(هذهاصعيدافىمداهوانحصر،يقينالفر

بينيعرفوننخن!اء!أءبحأنعليه،كاهـتبالقديمأونومجدولاحياء!احور،باءفىأرضهميعملوننوالوكا

بسواء،سواءالدكاح!مشأنفىذ!شأضهم،-ورأتجاعأى!!ير!حور!سواغبإالناس

وأءبحوانازعغيرمنال!صيىزمماءأءبحوا-ىوءاهدوااللقبءبئانخقزعاءاشسكوقد

.1(الدلتا)َفىحورأتباعالأس!ءدفاءحالمساواةقدمعلى

بأصه،عنتحدثونأيفإعهواتهر،أشباعهأءابممأالىغمعلالناسبينتهيبةتضعلم

جبأنجبكلةد"ُولهابةورادهاأبعضفىتخاط؟لتفةا،ز:"آراغَمبعضالأهرامءخونومجلت

تضيعأنالربلنطةةكانوما.مةدرةوأكثرءة"نيةروصاعكرأبحتواء،ياش(رضالأرب)

6،-.ه-ص1658نوفمبرق23المددالمجلة-"القديمةممرفىالدينقصةلا:مالحالمزيزعبدراجع)59(

البحرىالوجهالىوانيووبواوتنبةعن)69(

591.ZASXLIV,;26-25 Urg.,;291 Daramat. Texte2;3،!!+وو Pyr.,148022 b and؟،Palermo vs

الأصراتبدايةممراواخرفىنخئقحورمحبدمدخلعلىمموراالصميدفىلأوزبرععروترمزأفدموجد)79(

.IIا!،؟.Hierakonpolie-قبلهاوالعهدنذ!منحلوانحفانرقالرمزلنفىنمودجطىوعثر

قديمة.سابقةمرحلةفىظهورهعلىيدلالحالنفىعورتهاكتمالانويلاحف،بقليل

)89(l- وفرلى،الحاليةاثيخنجعاطلالهاعلىقاتاخرىمدينةالاسمبنفسوكست،،حاشية33صجعر

الرقيةبحدةا-النانيةوعلىالقليةا-بحدةا،ولىعلىاطلعَوابانوللكهدهبينالممربون

.(See.A .H GARDINER, Onomastica, No.351 A

بهيئالأصاطرasp..5111العداءأنعلىواصرارهشيتهلاراءكيىهرمانممارضةفىصبباالنزاعهداكان199(

وبينقوعىاونحئأوادفوحورينبركانوانماالصعيدوصتالدلتاصوربيناطلاتايكنلموستصور

المعيد.ت

)001(.OP.Cit5!"+س!ول

8؟2
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يكونولنعليهسلطانلكي!ونلن،يرأوزبقو،ا"يراوزضاطبتثم."6إليهبكلتساباْتفنىولن/

ولنعليهسلطانلكي!ؤنلن،حورلاوُلتوقاحورعلنفكاالعبارةورددت،عاب"6ساطانلولدك

.6؟ا()اْعليهسلماانلأبكيكون

لأخيهسن!اه!وئهصالاتفىاو!مي!زعيمشفصؤرت،وسطاسدلاأخرىقونوسلكت

.)1ْ2(لصالحهالسىعلىحورلولدهالاَخرو.بناالعالمفىيرأوز

3يا،وشبسي!ايةبوالرخيالاتمن!ااقىءْإذا،والأيصاطيرافىونهذهلحسب،صالأيةوعلى

و-ررلت،يناو!رمعبودي!صااممىإعنهماتّتعوإنواحدأبءنيناخووالدلتادالص!-!دصَأضها

.باببالأرالح!ءهؤلاءءنعتتوإن،شاع!صافىالفصلالقولالوج!!نلح!ء

علىقامتأ-ىا!!يهمد!تهمفىح!امهااشقرالمثمالفىمماكة:ممللَاخيناو!حاجهذام!رعادت

يقالإغيوعبر5+!ه+بوتوالقبطيةبةا)خفىحميتقدو،دسوققربالفراءينتلاوبطواقرية2!اأنقا

إلىأنقادالاتيذهبو،(ا)4ْباصمجبعوتقبلمنتسمىوكانتا(!ما،ر6+!)3ْبوتوالا،مبخفصعنها

الاعتبارهذاعلونسبوها،امرشاأوالمةرمعنىعنبهإمبرواإلى"يه؟6احم!اوا"الجديدةا،لمكةأءمحاب

جبعوقوحموهمدينتهمإلىاتجأعهنسبهقديم3خرمعبودءليخهاأصلوهالذئا(حور)5ْءمبودهمإلى

غربمملكةمميراثالجددالملوك،واحتفظالبلشونبطاشإليهورص!وا،(جبعوتإل!إفسوباأى)

المصؤررمئهاإلىبوا!مصواا(الأحمر)6ْلضاجهافتتوجوا،ساومدينةفىقامتالتى/4دالةالدلتا

نفههـهامملثَغمأما.ا()7ْ!ل!!1أو-5ل!بإىبلقبءنهمإ!بص،لمةالن!4هثعلى

لها.شعارLالبردىنإتفاتزذت

1(.Pyr.144 b -145 c; 146 -a b (I

(y-)01.2591-5ا-,Egypt!ح!.سPyr. ,141 ,037 ,193-093 ,1612 1613 and see FAULKNER, in

لط!ءالقبطيةفىينطئالحية31وكان،الحيةداربمعنى"يراجو"ببرةالالممداكف!يحنمل)301(

SeeSPIEGELDERa،3!2,،،1878،بمتوثمانوالىنطقهخفلم LV19 3 .A .H G*"* ,R Onomastica

بممنىبهالقديمةالمديةاصمعنمعبراالكللمةمدهفىبوالمقطحيكونانالمحبدمىليىانهولو-

78حاثيةأنظر-داربمعنىأوسبواسمعنوليىعرش

)401(178,oiterخا,SETHE,Urg., ;017 KEESالأختام(دولة)"تصنىقدجبحوت-للمةانكيىبرسى،.

Wb,,I.;،؟*!(totter.,501178(لم ;948 SETHE, Urg-الشالعصرمننموعىحورالىونبتها

.I,125 f!!ءطل!هـس,SeeالقدبمةالدولةمنونصوصMedum IX- XIIIالحديثة:الدولةمنونمومى

BUDGE,.B.,)8918(,4231")لحوربهوهبتلمتملمهل"الموتىكتبفىعبارةودقول D

.ABrBARR,op.347وهذةالاجأحما.عن6101( cit

)701(113,S,XXX724!!م;.Pyr
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واجةإسمعايهاأطلقوامعبودةأ!ابهاعبد66!!وودبتسمىضاص،دينيةيهمدينةوجاورت

ووءموابخهم4واعتبروهاإ)يهااسلطدالملوكفانآسب(Aْt)15!الحيةجيملةإليهاورصوا

يظ.لحاواقاسابه-يركاجباههمفوقرعضها

احمهايتهزشجممديخةوهى!!-ه(ءنأوننهن)فىةرزمماؤهااتالتىال!ميدمملك!ثم

ليةالأ-رالحاال!و"اقريةأطلا!اعليوزامت،ا(()9ْالىب)طةولةىى،وقى-4!يسرالحصنممعنى

الديايةبزعاشماواصمظوا،رهمءارأسس!قطباعتبارهاب!ااشسكواأخهمبملو،أدفوالىفي

.(مديأخهمفىيلاأصمعبوداوجإَ-"اَلجسيعتقدؤيماوكان)،لصقراإ4إإوارعصالذىحورالعبود

شبهأويةبصع!اوهه"4ءلىبهأ!اأقامهسورياقياءننزنأطلالفىيةالأفىاكفقيباتو)شةت

الاَنحتىالرأىوذهب،الدبثرتشبهالش!ءتءصةغيرغفلبأجمارودصوهالمديخةداخلمستديرة

يةالبيفماوهيئتهوأن،حورب!مرمعبدفوقهالمدي!أهلشيدالرمالمننا!صبحلبيطكانأنهإلى

وهى،بهاالمدي!اسمفييةاكارورالعصأهل3*بالتىوغليفيةالهيرللهلامةأء*دَ"نتالمستديرةأو

أوالمعبدصكلإلم!يرمزاناملامةاهذهداخلالمرسومينالخطينوان،هعلامةأو!علامة

.ا"افي")ْمعبودينتمَديسءن*برانهماأو،أقداسهقدس

!فىآ!؟"سوتيسهىًنباباواتخذوا()111يلطوأبص!ىباجالجديدةا!لكةملوكوتتؤج

ياقبونفأءجحواإ"إنآسبواوا،(()3112)رانانليزأوالأسلأوالبوصمني!ؤنوقد،لهمارمى

نف!هافاتخذتممل!ضهم،أما)113(9!!-محيما!ى"نيسو66؟ولقب6ُبلقبًسوققومهمبين

لها.ش!ار!والإيرلشاللوتسزهبىر

(t6g..9601(Aيم,Pyr.,16717011; DAVIES, Ken- Amen pl.45; PIEHRET

ويحتمق.القبطيةالنصوصفىاجوثماجهالىالقديمةالنموصفىواجهعنالحيهةالمنطقوخف

قريبينكلينعلىقامتاوربمامتصلتينكانتاودببهمدينشأنالمتأضةالنصوصبمضمن

188..Inch.،، pl.,73 ;8 see GARDINER, op. Cit!ل!!م!كطكا!.،!ه،ك*.

)901(032.،3.IM,55 f; KEES, G5tter,178 and see GARDINER, Onomastica, No!وللin!ثما،وو!م

.()11188.,HierakonpolisII, 3 ،!!3.3 op. cit. ; Urgeschichte!لك!لأ!!!-،*يكع!!ح

،!ه!!op.cit.,325ووصفهالتاجأصماءمن)111(

)112(18..S.XLIX!ل.!.

('Rec.Trav. XXXVII, .96 (DIYول132ءتملأ*16ة
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-مملاطلالهاواخفظمصَباس!ا،تو!!ىابعيتدينيهَ!احيةصقنالعاحمةوجماورت

نخابةاأونخبةومموها!ي!صهمإلىنسبوهابةرأعصاب!اوعبد،(33صراجع)الحاليةال!ببدة

فاعبرهااكاببأدىايىورعزوانخنيضاءبلقبولقبوها4النخابصأىو!4!

.!امهاتهممنيخيةارأاالعصورملوكخلفاؤهمواعتبرها)و!ابخمهم!راعيغالجديدةالاكةملوك

؟باوو!!نخنباوإلىوالتفخيماكقدي!ألفاظةيخيةالتارامصورانصوصوأشارت

الأرواحهذهأنهـتدهزىو-جسلتهز!ورتواعتقد،لهوأرواحننهنأرواحأىاا! -.!ا!

-*لحوردرءبر!ا!ل!ةينح!متقديسأنمنأسافتإهءاوأصافا،!:ينالمدملوكأرواحكانت

مذونةسطورفىذكرهاؤددعبارةوهى،حورأتىاع!مصو"ورأىب!:ارةإلجهمي!يروناكأس

وز؟.الأوائلملوكهمعهودءنيات!مذكرفيم!يونالممرجمعم!روفةيخيةتارمدونهَأقدمبالرءو

السطوراولفىوعدهال!-رىالوجمهبضاجتخوجواملوكتص:يرتسعة:وهىقراقبلاثرأي!!ا

نة!الاخيرمماوذلك،لمزدوتالتاتَباتو-واأعقبوهميمص-34خرينيروتصو،لركلويامدونةفىقيةالبا

الب!رىالوجمهءاوكبأنإدونهْاكاتبواءقىافيخيةالتارا!!حوراب!ايةفىتوحيدهماةبلالهاممتين

بصورإلجهمرمضأنهلابدالذفيالمم!دكلا!كمعاصري!مخالمساواةقد!وعلىشرعيينءلموكاكانوا

المدونة.منالمفقودةالسطورءنسمارفىأخرى

منهموَرتاقبالذينالملوكأى"بهفىالذينالهلجيو"باءمالأهرامصةونفىاالد!ءلموكوتسصيئ

به.مدتةفىوأقاموا.ليئبلقب

كاتبهاع-ج!ايكةقدراتعصاتضصتمتأخرةبرديةعل،ورد-!بهرواحوأ،نخنأرواحرقعهاوأن

بأخهمفنأرواحرةعباةجهاتبال!وفمر،وغليةثاالهيرظطباتةسيراغامعهاوصبا!يراطيقىظطبا

.(")15"البحرىالو-4ءلوكحور"أتجاعبأن!مبهأرواحءبارةوؤسر،الصهيد(،ملوك-ورأتإع"

وهرمانيوبمهرمانأنلولا،العموموجهعلىمقبولاوالدلتاا)!رميديرلاءشالتصوهذازالولا

لؤوبامدونةسطورفىذكرهارتكرالتى"-ور!ممو"رةعبايمسوزسر،أخرىصةرضاهعا3لجس

(d'El- Kab, Brussels, 4791 1( If4ههععCARPART. Quelque observations sur ] aمح!كه

وأطلقوا،اله!وغليفيةكنابتهمفىا،مكلمةعنالمقابأنثىبهيئةالمحريونوعبر-

سدينتهاونسبواعدهموالمخادعلادةالوبربةالاعنبارعلىالاغربق!شبهها،المولدةنخنبيفاءلقبنخبةعلى

ئا61"دألا!الاكاما5لمأة2،!لم31فىليهاا

,Unters.III.(I!)ولح!3-!،51) ) .f; .J .H BREASTED, in .B .I .F.A .O * XX,)3191( 907;.f .F .L L3*!كل!.؟

01,,TwoHieroglyphic Papyri, London,9188 pl. IX
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خنىأنهايمسفيهمايرىمنهاتجفسيرينالاَنون!ضفى27،هصفىمناقدثتهاإلىنعودتفسيراتبلاثة

ولافنىالأولىالأسرةعمربدايةفىفعلاالبلادوصدةتمتأنبعدرايهاكلمفواحولينالذحوراتجاع

.)116(التاريخنجرفىأتبماعه

نأولو،؟ْاكارنجرفىيمةالقدالسياسيةتكوينالوصداتلعواملادتملةالعامةالصورةهىإذنتلك

الا-ح!اعيةبصالرواقدوافبهأنات3خر،يارأيرون()117بنديتويهiriودتفىيهلورصثنومنهمالبابعض

هبطواصينيينالمصرأنورأواالطوطمورابطةالقبيلةرابطةأساساكاناكيلوادىفىوالسياسية

طومإلىمخماقبيل!كلانتسبت94،تةرقبائلعنعبارةكانواالنيلوادىإلىوالصحارىا!ضابمن

استقرت،وعندماءفاتهجملونأفرادهاوأنإليهأ!لمهايرجعبأن،و3منتوالنباتالحيوانعالممنمعين

نسلارطيمحهايةةكلاعتبرت،رؤساغاأيدىفىالسياسيةسلطاضهاوقىكرتالزراعية-ياضهافىئلالفا

يعتبرإقيمكا!فظل،ليمأقامراكزالىئلالقبااكزصفولتعندماالأصوتكرر،لطوطمهامباثرا

الملكتججلةطوطمأ!بحواصدةمملكةفىالأقاليماندءتوءةدما.لقومهومعبودالهرمضاطوطمه

ئلالقباطواطمأما،لطتهرصضبرهواشباممهوتسمى4ثخصذاطكواتخذ،لمصركا!اومعبوداطوطما

إيمها.أقاداخلالمحليةعباداتهالهااشرتفقدالأخرى

مفهوأص،(ير)118ماإدواردمنعارءوهأهممن،وكانشيوعاكبيراوالطوطمالقبيلةمذهبيكلم

القديم.الممرىالمجتمعفىأشواكىلهالِكنلموالطوطميةالقبليةاكمراخان

ولكن،بلدهالىناأحياالفرديختسبوقد،ومحليهَيةأسرباأنسايمةالقدفىمصرالانسابظلتفقد

ي!ة.القدالقبديةادتمعاتعادةعديهماجرتخلافعل،قبيلةأوعشيرةإلىينتسبأندون

الاعتداءوتحريم،الواصدالماوطمأتجاعبينالداخلالتزاوج.تحريمالطوطبعةا)ثمراخوقضت

أهلهاوملابسهمأجس!ادعلىالطوطمورةصتس!يلواستحبت،تانباأمكانناصيىاالطوطم؟ةلمهماعل

حربهم.وأدواتوثعاراضهم

وا)تزواجالداخلالتزواجفيهاشاعفقد،إطلاقاذلكمنشيئاتعرفلمالقديمةمصرولكن

I%()rحغ!!لأ.inMittع!!كا!،.tterglaube,278 .f ; Hة"and Seth als Gotterpaar, II, 92 ; G!9!،*هل!اه،

،)-!ه9،(دا

)117(!!*!-.et,XIX, 151 3 0 Gنلا!Gهه!لأAnn. duص!؟ك!أهه!ة!"،LORET. " 'L Egypte au Tempe du Totdm

3-،+!!هلأهأ ; A82391لههـ,.G ،!،4! Des Clans aux Empires, Pane*+لأ5+!ول.A;237.أ.DrrE,in .J .E.A V

.ationEgyptienne, Paris,2691 46 fا!نل!ق!Nil et

tat6'L(actual du problbme totkmique,.219111( A!176.حم!-!ح; .A VAN§!قى.ط!ه**!،.ED
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بينوقديممصرىمعبود!نالمحآكو!ولم.ناا!ابأخواشهن!التزوجمننعاماالملوكيجدولمالأسرى

بمكماوالذالأفىالنباتاومنالحيوانالهيئةهذهتمثلهماجمنساستغلالتحريمإلىيةنجاأويخةحيواهيئة

،م3وهـوواعلي!رو!كاتيمولاأبراغمىل)يمهمأةارموز.لتسجيليونالمصريهغولم.والفربا!يدوا

جمها،أقاأحماءعنلنعبيرئي!بدائلمنوسا3طرت!نأالرموزلمبعضهذهأنإلىاثه!إابعضوذهببل

فمدطبهيةفوارقالقديمالممرىالمجتصعفىتظمىولم.اصاع!اقبلال!ابةمقامتقومكانتأن!اأى

الطبقاتفوارقظدصَوإْمما،القديمةالرعويةابلتمعاتفىصدثكاالدموروابطالقبيلةعزوةعلي

نعة.ماولاقاطعةلااقصاديةفوارقمجردمصرفى

فاشبر،الأولىوالقبليةالطوطحيةفغرةبينوئقالحةاهذهبينيوفقأنيهمورأل!سندروصاول

تةاليدهانسيانإلىبهأأدىئلالقبااستقرارأنأىو،وتلكهذهبينفاءلاصداالزراعيهَالحياة

إلىالنسبردمثلاباديدالزراىمجفم!افىجهااشس!تورجمطةإ.إراتخلافيماالقديمةالرعوية

حورالمعبوديةتسهفىثلتافاالجاىالثأرفكرةبر،وو-ود!الأالإبنوتفف!يلالأبنفوذوغلبةالأم

.("أوزير)911اةقتلةمنالاقتصاصفىلإشتر!وا-ولانصارالأ-مه)!(وبيمالأقىالمتأى"تففيإ"

ظلفىإلاتغلم؟ْالتارنجرفىالسياسيةالتجمعاتأنيلاحظأنهإلاموريه3راءمنطقيةوح

الأمإكال!بوأن،بدا-تهاء:ذالزراء"يةخهاليإيحاءاتبتتثرأخهاأى،فعلاالزراعيةاطياة

لك!المأالأسرةمنالأمتكونعأن4خاء!الاتفىإلا-"ديرأقلعلى؟"رالةالدولةفىشأنلهيكنلم

شر!غيراولداي!ونأو،9"قىذاشيئاولدهاوأو)ثتيةفىت!ونأو،نبيلالقباابنهاوأورثت

أدبيةؤء4من،وماأمهإلى4ونسدموظفاتذكرح!وميةوثص-ةمنوما.13(أب)ْإلىينتسبفلا

ورالع!فىالأكبرالإبنتمهينأما،دائماالأبإلىذلكصفىالنسببلأمهاس!وردتهإلىذكرت

أ"وإثرا4إخوبيمابتروقيامهبانالقرأداءءلإشرافهنطاقءلىأصصهحقيقةفىيقتصرف!ديخيةالتار

القديمة،مصرن!وصفىواضعدورلهايكنفمالجا!الثأرفكرةوأما،أبيد)121(ب!رأسرتهعلى

.الاَنحتىالمعيديةالأسربعضفىو-ود!امنا?نمعلى

صاى،منىبها-ورا،مبودو!فا)ىإتفحرفيأوإتففيعبارة-4قىمنةأسمنوما

أحمدلادكتو!وأذكر.آخردونمجت!حعلو-ودهتصرلايةوءفوهو،أبي!عنالمداغأوأبي!

يمةرالنصيةا،عرالاخةفىنجى!"بهت!ااعتبارعلىأبي!نجىّوهىنفسهلاقبيفةطرأخرىبمةشبدوى

.)122(الحاليةبيةالعرالاخةفىمعها

(1,)1112.011-8.tion 6gyptienne,!نل!ppNil et la ciلأ"!!5هأ.A

Histoireو3B!لا391llesة,)012( des Institutions et du Droit priv6 de '1 Ancienne Egypteد!-!،.see.J

3382,III

ا،ولالفصل-5691مامقدمتالطبعكحترصالة-القديمةمصرقوالتمليمالتربية:عالحالحزيزعد)121(

الثالث.والفصل

()122133.!5,- .H Kass, Handwoerterbuch!حه.A
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ؤدعبيرافالفنإلىعودة-د

طيبةءالاتا)فةونووءدت،الأسراتؤبلءاأ!اباة-فىأشهااسياسيةاالتطوراتكت

،المأدةا-تياروحم!توالمهارةوالذوقالصناعةحيثمننسدارقيافارتقت،ملوكهارصابفى

ضها.لموضوعادممةءادةوءسروعاتهـمحروبهـمأخبارفىووجمدت

اثيلهمبعضىنحتعلىأمحابهوتجرأ،قيهمهإءكانياتءدودفىلِقهطرال!اشلفنل2فوا

ثيل،طالغءلودلهحمانشكعرمنالموادح!أص!اءحروكان،والصلب4ءةالاين،الجصَءنفيرةالمع

مئّل،سم!.نحوطولابلغكلنهاغثالءلىعز،ءخيرة4إنم!افيتماثيللص*اعةالبازلت!روذللوا

.ا!ورةالسترلم!يكؤرابمنهيظلىحزامايرتدىو،طويلةمستعارةبلحيةيلتحىواقفارجلا

تفاصياكا،عنيعبرأنحماولودءضه،لحخادأعفحاءفىاتإسباي!ققأناقثالءاخيستطعولم

ءلابة،حمحتماقدرالع!زوبروزالىَتفينواستدارةاليدينوأظافرالركبتينءظامؤ"ل

.)123(م!ترالهنحتالتىإطدةا

لانتمثاقي،ص!يرةرقيمَةيةنسوثي!لتداالا،زوردمنون!وا،"يمالكرجمارالأإلىلون!ا!وتطلع

ليناقثاصدأفىوا!ةو-مهاعملابدتوثدياهاوغض،صدرهاأسفلذراعي!اعةدىلأكأءنها

.)134(العاجهـىت!ونقدأخرى.ممادةم!امتين?اهاوكانت،11قئاجمم"رحسمنالرءمعلى

اطيرات"ةطعلىالرقيقةلِفم"العرق!امهو!ثوا،ووفرتهال!ارانء*بةنونال!اواستغل

ا!ئاتن!إَلفىوفيحوا.)125(نفسهلا*!ضالإردوازقطع-خدهواوالص،والحيوا؟اتوالأحماك

نحتفىجلوالدةآمهيرادقهَمنراقيامتوىبلهواو،الإنسان!ةخلت!فىنجحوامماكثرأنىيئالحيوا

،(261)(الفيوم)ةرب،لمقابى"ء*،-أمنمامةفىء)جمهاعثروؤرودصود!*بوأىلجيرالمجرا!نكيرةثيهلىتما

ال!شيةالمقتفياتمناعتبارهاعنز!لا(ئمال!غرضثدىو4التسلإلألعابيىدوفيمااَننمتفدوكانىَ

بما.أص!اعند

)123(62-619,enEgypte, .p,45-44 Fig.02; VANDIEB, Manuel, Iالاول".JCAPART, Les Debuts de

27-26ص-القديممصرشاريخفررفىالانسانتماثيل-ضكرىانورصمدوراجع

4(Hierakonpolis, ,I .1p XVIII, ,3 .p ,7 vol. ،،1 .p 38 ; .E .D Ross, The Art of Egypt through the (I Y!!**+!يثم.

3,84.ages

25()(801-601;.J CAYAET, op. Cit., 147 f

)126(93.3.Abueir el- Meleq, Ta35!ول،!حم.

214http://www.al-maktabeh.com



المجرمنةيمتمأثلثلاةن!ةوابأناقاثلنحتفى3ممحاولاالأسراتءاةبلنوفناوخغ

تعهيرامعبودهمعةأ!ةعنزيهاوعبروا،القوافلوصاىوالإخصابالسيولربمينالعبودالجيرى

عامة،بئطوطشكلوهاورضَهم،أمتارثلاثهفواأطوإبلغبحه:ث،محمةبأجمامتوهابأنبدائجا

صلميل،نجاحيخرء%وافمالوسطحزاموزضارفالى!تينعظامء!لىْالتفاصليإظهاروصاولوا

كانتبر؟انو!روأ؟ا!داف2لأوحزامهبدن!علمعبرةوو؟قدثرءإلافىيهمإَغاعنمبيرا)طثمواولميى

مينالمعبودتح!صدقيقةرموزحةبضعنة!*،الأ-روالبحرقفطبينا!تديقالطرفىيدوتعي!ثرفما

5)128(يةمربث(تصثفىالمعبوداتأظ!رتمعروفةثيلغاأقدمشلاكا!تهوتعتبر.)127(نفسه

ممتواهاتجلغحتىيلةطوأخرى-2اواتتق!خأنوا،مبوداتالإنسانتماثيلعلىكانوهك!ا

.مرات4الأعمحورفىاةحتافنونبهامتازتايدىالرفي

***

الخىإجرضمقاءلىمهاومواض!ببأيضكاإطوتماورت،"اقداءبرات!امنالعصرنقوشاستفادت

المقامع.ورؤوسالم!لاياتسماوحوءلىالفاخرةكاكينوالد

،-ينذاكاعزيناللافيوحن،بالذهبتغثىاليساروأهلالزمماءخناجرلفىمقاوأص!بحت

ووجدبيطوسأقرباصدهصطوجمد،القاهرةمتحففىمذهبانمقبضانالباقيةالمحتعةنماذ-!اومن

ءغحاصالتفت،منتم!بتان?أيمتانحيتانأصدي!حاوجهعلىونقشت،)912(انجبلينبالاَخرة

ؤيهأزنقشبين%سهجهماالفراغاتالفنانوأستغل،رأسا!اوتلاقت8عددي!بهفماالأخرىحول

القبضالآخرالوجهعلىونقش،لمايفةرقةفىالشجرأوراقتفا!يلزيهاوأظ!روْممارفاك!"ءور

اتجاهعنفئصا2فىاتجاه!صايختلفوالاَخرتحتصففىمخهااثنانصضكلاقبحيوانات"ممأنية

-م!ومالف"إنورقش.يضقدمهىالى:واناطمؤخرةءشهما-.يىانكلجها-مو،يضلموهماالذىالصف

الزخرفةغوضوءوحلِعنىمماذللثوص،الزهورة!حوربيماخهاماوملا!متقاطعةفيطوطحيواناته

.4ءناشفى

بذراعمنهنكلذراعلش!ريث؟ةاتنساءثلاثالاَخرالمذهبا،قبضوجهـ!أصدءلىوظهرت

يشرءنو-ةمرنسةالثابذراعها41الثازغلينما،خاصرت!اءلىيخها11ذراعهـاأولاهنوتضع،الأخرى

عنغِوفيمارشارحهنعنآمبيرافىابدعول*ضه،امامةافي!أوط!نالنساءالمقبضتانوصؤر،النعام

.(13)ْاتاماداالراقصاتص!فوفمنول!نإرفهاتامنكنأنهن

f.,5,0216مأ(721) Fig.;151-015 and see.BAUMOARTEL،!لا"ص.p.7 ,f.1p III-,VCAPART, Op,رهههـ!رأ!,PETRIE

35334891,.Ann.S

بوج!حتحورصورةلكانت؟لكصحولو(التاريخيةالمصوربدايةمن-لابارامتبرها)128(

،؟22صراجعمنهاأقدمنعرمرصلايةعلىبئريةانثى

(9y)4.ا.Cairo=64737 CuBBELLY, Stone Implements, pl. XL +, .p ,251 .E ،+!!! in .J .E .A ،+ .1p XII, Fig

(.op.cit..1p XLVII .p.272 or5!!!132-131....*سثم,.inAnn. .S II,،8.1،,6.3 p,!!لكمعI68648"زCairo

See,933.9,238الفخارصطوحعلىأخرىتليلةصورالمرنهاتللنسوةوظهرت VANDiFa, op. cit., Fig
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واحدااومئ)وليسينورمضتنِنورجمهمةذاتنقاديةصكبعليهفظهرتلقبضالاَ!والوجمهأما

.(الفخارعلىالمصؤرةالمراكبمثل

أن!اكائتعليدلمماأطراف!اشكلتالعاجتابأءنمقؤسةبةطعنخنفىالعتيقا،هبدواصمظ

مبخةطقوسأداءفىضدموتس!قصرةع!ىفىتعثقكانتأن!اإلىالظنيذهبو،مالةىءفىخشق

تؤدىكانتةاطعةثمرشرةحوافذاتول!خهاثلهاتماق!طععلىمعهافىوء،)131(معينةورقصات

ءخرمنالرغمعلىالابداعمنعاليةطةصئفتينالطا؟وشتبلةو.)132(الفاخرةكينالس!وظيفة

خيالى،بعفهاووحمثئبعفحهاوالفبعضها،ناتوالحيواالطيورمنبموعاتوءورت،أجمامها

يلطوء!رعلىليناطافىتدأطول!نهـا،أنحرىتارةتصصفغيرفىوتؤزعتارةفوفصفىتذظم

أصابها.عندبالفنوشغفنالىخ!امن

وأفراسالثيرانرؤوسفثلصَ،التسجيلوغرضالزخرفغرضالمقاءرؤوسنقوكطوخدمت

سرىالأمنءفوفاوءورت،()+اوا)*بسودالأءن!فوفاورتوص،نبوالأراسيحواقاالخ!ر

نمركلنمسه)احبهاصير-وهعاتبيرا،()134لحبالباأعنا!موشدّتظهورهمءفآأذرء،قيدت

أعدائه.علن!مرمنأحرزهلماتخليداأوأعدائهعلى

:العقرب3ثار

!ذافىمنهاالمعروفوأقدم،بينهمأثخاصبأساءوتنققة*-خهاأحمداثاسجلالصلاياتبدأت

.العقرببلةبأتإعهلقبهلملكمةءمةرأسنةوش،البيل

وف!الأصارتةاع!اوكان)الش!ية!ثرهيئةعلىا!ريرىابررمنالمةهحةهذهرأسءنعت

ناي!تمماوذلدً،نكن)135(.مبدفىمنهاأجزاءءلىوءثر،(صم25لهازطتأقمى%و.مم32

جى.واظارالداخلن!اطهءننقوشمهاءورتهفيمالهبتأيصيىهاعزافاالمعبدربإلىقدمهاءا-ج!ا

مروعات.ثيولىو،-ة!اوالرىالزراعةثمروعاتيولىماكاتصورهأنالعقربنقوشصاولت

قصيرورداءالصهيدبتماتالمةهمةاظركليتوسطرعةفاكبيرة!تفىةمحورته.حة،1والةتحالحرب

كبيرةز(سعلديهبةبضو،لِلطولذمنهوسدلى،الر3بهَ-كمايصلوواصدةكتفايغطى

يتمالفانرعضينأ.،مهوءصرت.ل!كأراعةأوللرىث!روعاةتاححفلفىبهاالأرضيثقأني!3

)131(01!.Hierakonpolie, ،، 05 ,7 p

.op،.لأ.،3491()132 ci!!لعم،.Ibid.,pl. XVI; cf. R

I.81;,f.13()م Hierakonpolis, ,I.1p XIX,;6،،5.1p XXIII, LXVI!ل!!!ف+محSCHARFF, Die

)134(4.,Ibid.,,I pl. XII

(Ibid.,,I pl. XXV, ;2 XXVI, C (fro
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بترىفلندرزرريعتةةيماأةلملىالزهسة،وأما؟اضتهرالذىلهَبهءلىفيدلالعقربأما.وعقربزهية!ن

.)+ا(6"الصبدملكلموتصويرللقبأقدمعلشوتيدوسيجة

-الاتذىقصيربرداء،وكاهنموكبهيتقدمونكانوايةلوالأصاملى!تجموعهَالعهربأمامظهر

يحئمل)نرصمنخل3أممامهيخنىوتاجالغلالبلءنسنالمجموعةإليهضقدمالف!ررجلدمنيكونقد

بلاطهرطلمن3!وانبعانتاخلة"وظهر،الأرضشابمق؟شيثأوالبذورءنشيةأشضمنكانأنه

بعضهنجلست،إناثبرعةثم،عنها!صارةأوالحرصدةلتضفيفإتينعاصوحتينيرنان

إلىوظهرت،الحفلمياشمفىمنهنمشاركة،يرقصنولِصة،نالأخرياتووقفت،محفاتفى

.البردىسيقانءنوعةبمجانج!ن

النهريحيط!ايرةجزفصور،ةي!االحفلجوىاىاالزراعيةالبيئةمعالملِصورأنالفنانوصاول

أ!عةرعزا،البوصمنخصاأوكوخانخلةزيهاوأظهر،المزارعينمننفرجهايعملوبذراعيه

يركن!حزفوقاو)النهر?"ءلىمتهاءدين،مبدين,,«،والنضيلالأكواخءنكبرأعددإلىاطال

علالمعبدورةءعنلازء)ا،مروفةالتيةةيةالمرمربدلمعااورءأقدممنيرهافويعتبر،(يصقنأ!عر

.(الأسوديدءءلملأية

بية،الحر-،ودهإلىبهارص،لمولاها،دقالذثاطإلىب!وشهالمقهمةفنانرصمانحووعلى

فالفعلتدلأوبهحروفىلهتأييدهمعلىتدلبابالأررموزحواملمنءوعةاعلاهافىفصور

فىوعلقت(!ثم؟+)الزةزاقطيوربعفهافىعلقتغليظةحبالمنهاوضدلى،رايت!تحتأنصارهم

.الحربأقواسءن!حرعوعةالآبعفها

والة-اءالبردىونباتا،ملآ-ةوالأقواسا،"كقةالطيىردلالةبينالبا-ثينبعضو-ح

الحفلضلالالكبيرةصورتهفىظهروإنالعقوبأنمنهاواستنتجوا،ادفاتفى*اتالقا

والم!حراواتوالدلتاالوسطىممرفىبحروبنةسهالوقتفىقامانهإلا،وصدهالص!ديآج

الوسطى،مصرمنت-،1إلىؤصالزقزاقطيورأناعتبارعلىوذ!،زيهاواسعرمنهماريبماال!

المحةاتفىلساتالجاوأن،(راء)+االص!أهلإلمطشصالأقواسوأن،الدلتاالىيرعضالبردىنإتوأن

)136(88,25++5!5,Hieroglyphon9كه.P5و,in Hierakonpolie!أ!س!،!+.

!لىالتاريخيةالعمورذكدلاعجتالتىالزهرةويرى،بترىرأىالىكتابهقيثرلمثوتانوالفربب

لا!خر2مدهبافيىوذهب.الملكبممنى03+صرالىنفهالوقتفىكرمزكانتن!ش؟حررةكلمة

،ونلاكلمةعنمحبرةالزهرةواعتبر،نفهللملكلقبااوأسماولشالملثقومشعارالمقربصورة

..المقربجماعةجومرأو،الحقربجمارمةروح"الأصاسهلىاملىالحلاعتنوقرأ،المحرية

1244.029,109,.op.cit., ,I,284 and we for " wn" Pyr

.Anc.Eg.(ال!ا Onomastica,,4791 ,I 89 f!كا+ءطهءطع.see,.A H
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شالولا.(طرار)138ا!ءنأمرغبةسا?نالملكحريمإل!انضممنايلاقالوجمهالبحرىمِرات81هن

إليهايف!افما"ممةكانإنو.()913الإجمالوجمهعلىمةبولةولى!نها،الاحتمالطةصئجماتالا!ىتنتاهذه

.عامبوجمهالج!ورأوالمدنصينعلىالزقزاقطيورودلالةعامةاطربأهلعلالأقواسدلالةفهواحمال

وذلك،طرةةLمنطفىاممةحملتTثار،الشمالناحيةالعقربنفوذاداتإكتفقدصالأيةوعلى

يرتصوأقدم؟توشحهاوتضمت،تةديراةلعلىيمةدالةالدل!أرأس-ىيمتدكاننهسلطاأنلِصىمما

.(14الصميد)ْمملك!رص"سوت،لنباتمعروف

سطوحهاوْ!رمشت،نخنم!بدفىء)جهأعزال!ثكلأسطوانبحبم!يةيخة3العقرباسموحملت

قوسانتح!!اومن،صاتعدةتينرم!،العةربوهيئةالصقرهيئةت!صلبارزةانلارجبةبنهوش

وراءوشالهءلتابصوعةهذهشوتيدسيجفرواء-ير.(141)الرقزاقشطايزوسطهاطيورثةثلاوشديدان

هيئةأناعتبارعلى(وذلك)143،(الدلتاأهلنبوأ-فمخالأجماأخضعالذى-ورالعقرب"مورىودىمقروءة

الأزواسوأن،لاجةو!ورةالأرضعكوممثلهحورالمعبوديثوربارهباشننسهلملكاإلىشصالصةر

.شوتظنحدعلىال-لتاأهليرصضلىانرتاقطيروأن،يينالممرقنىغير

نجدلاول!ا،ربالةةس)طانلىمةمنخنناهألص،اعلىللدلالةشوتبرأىالايصررحمهادفىبأسانجدلم

كبيرمبموفىشديديننص"الإَجافيعلوسانالةظهرفهد،4بالنقدمواطنإظهارمنأخرىصةبأسا

غير14اقطلالرشطاوظهر،يخةاليماحولتشفحزاماأدرإطارامعهؤلفانويلطوغليئمجبليض!حلان

الأش!لأن.مهت!لمماذا"ووص،يةالمصرالرموزفىلنوعجهمادلالةلاخريئ3شإشينبينمقيد

ةالآباسطحؤراغتوملاالزخرفغرضرخدمتال!قيربوهيئهَالصهرهيئةت!ت!ورتالتى

38(

(93

04(

41(

42(

طىالقائمومحهنالمالكالبيتمنأيراتجردسلوفواعتبرهن(op.)تاهس!اسرىأ!راءبترىاعتبرهن

,B.GRDSELOFF).كر!من in Ann. .S,4291701,.f115)fوقربهم،قولهحدملكيننعلىأولادائوتواعتبرهن
.Scnorr,op..36,118وسعسْععبدشصىفىمماثلينأمراءصورالى cit,;25-24 Re- Heil

*.051(11The palace of Apries- (Memphis!!سثثهم،,Seealso

باعتبارهم،جراراتعلىقابمينالتار.يخيةالعمورفىالجتا-يةالمناظرصورتهمالدينالتكنوالىلْيىوقربهن

j،ة491)285المتوفىالخصخطاياحملة (Rev. `d Egypteا!راحينأوا!راحاتأىالموومناكأشالرا!ات

Recherches,93-36.)43الخازاتيصحبونال!ين - IT, .p 27and)-181حاشيةراجع

الحيدوهوالسدعيدمراحلمنمرحلةتصوركانتالمقمصةراسشالمفقودةالأجزاءأنفاندييهيزبد

منمر!لةوالزراتالرىمروعافتتاححفلإلملكحضوريكونأنيتبدولا،الملكلتوليةالثلاثيى

,op.cit.206)أيضاالعيدمراحل )p

,demFriedhof in Turah, Wein,)1291( .X 5 .f; .H MULL&B!لا!.H JuNKER, Bericht. Ober die Grabungen

47.16,3891,,Dieformale Entwicklung der Titulatur der Aeg. Konige

2.,XXV;أ,Hierakonpolis,I pl. XIX

14,.oTT,op. cit3!س!

وايمرىميلرأن!لو،شجرةئرعيثلتدمقوسخ!علىواتفاظيرانظرeدهل!قعقر!للأنيلاحف

الدى(المخالبدى)عنتىالمعبودرمزالىالاعتبارعداعلىكلهالرمزهـبانوثكل،مقدلاقارباانهيمتبر

أسيو!قربيقدسكان

,See,MuLLzR,3!*+,ول-53؟ول،هـ49-3905 Eg. Mythloogy
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وهيئةالصهَرهيئةيمرارإنبل،شوتايضتممجهىالةاللفظىالمحنئأوال!اسىالمعنىعنعبرتعاأكثر

أيضا.الفراغوملءالزخرفغرضأداءءنبدورهيخلولانيهَالآمسطححولاتصعدةالعقرب

سواءالبحرىالوجهأهللاأظصكاقومهلهأ!اعرالذى-ورإلمهبودممئلاا)مةربكات

دعاهالذىفا،اكحماإةاللكةعاحمةيهءريخهَلح!مصافاءن3ااعلىيغلبؤ؟املاؤ"وكان،بسواء

حمهم؟أرشإلىبهبصوضهأنإلمطاذن

ال!لتأحوافأتوهماءةجول!ناحتمالين!ناكولكن،الذماؤلهذاءلىموبهدةبةإجماءنليس

وماورائهمابيماوالغراكسقيةينمنالصحراويةبدوغزواتأو"-كأاتحينذاكتعرضتالوسطىومصر

صذت،وصدهاالهجراتهذهءدءناكممالمملك!وءزتالليبيةوالأراةىالآسيويهْالأراةىمن

،()143أهلهامنجرينالمهاهادنواءقتأديبومنهازتزعتاالتىالأراءىاستخلاصنخنإلىطكالعقرب

بابالأررموزأنلنالا-،وز!هذين.اتطاعإنالص!يديةأسرتهوحمحكهالهطرتحتتو-يدثم

بتنوس!رباقعبودهيئةمنهااثنانءور،مهبرةرموزثلاثةتضمنترب4الهثار3علي!ؤرتالتى

لةوهموصاستدةلعباالمتعصبايئحخصوهتهمسواقىا-ورأ؟عارنخنملوكأنودلاعلى،(144)شطبورب

هذاي!زوقرب.يلطوملصافوقتلالءؤرثلاثةلثاثارصئاثم،وءم!لحتهاأرضمَموصدةسبيلفى

المجاورالإظموهو،للدلتاالهربيمااكحما)يئالأقاليمأؤ!ىرب،صاحور"المعبودرم!إلىالرعي

تخليصعلىوساعدهمالاقليمهذاأ!ابإتصاالعةربأنمعناهكانإسأىاهذاعوإذا،يهلاقليم

أن!مفيىونترديعتةة؟ذلكعلىوشتب،11ورةابايةالغرال!حراءءنإليهافيالمفءنأرضمَم

)145(.يبالقرجوارهوفىإقليص!مفىال!قربصئةقدموا

ال!ادقتعتبرالسافمت!ملةفارعهَهيئةفىفصؤره،ءدكهخ!مكافنهالعقربمقهمةفنانخدم

وءؤرم،لطيفةية-5يىفىحولهاتبما-"وأظ!ر،يخيةاكارعصورهمفىالمصرءينالملوكءلميئات

الحفللجئةلِعبرعنأنيني!ولم.النىص!ورهاكاملةا"يئاخلافمانإ!اكاملاجما-صويراأ!ا!مثدونوهم

وعلي،علجهاؤرهاءالتىحمةالمساءخرمنالرنمعلى،بدومعاومساكنورقصوزرعمنماءعغالِعبر.كلا

.ة؟)146(ءؤرهاالذىالعهدقدممنالرنم

ءلمةكانتن!نممعبدءفهوأن،زمانهفى!"عريثهرةكانتاله،ربثهرةأتويإو

كامجلوها،اصايرىالمجرمنءخيرةثيلتمافىا!"إلىشعضالتىالعقربصئةنونالفناجملإذ،وشصقة

ا(.IV)منهابعددبير11Xمعبدهمأطلالاحتفظتوقدورأوانعلومجدعمةغاشبنقوش

(Compere: .A MORET, op. Cit., 133-132 14( r

44()156.§.PETRIE,op. Cit., .p 9; SETHE, op. Cit

(Ito)وأوزيروايةنيتييمالا،وأربابهاالدلتابمناطقبالصفرباليهاالمرموزسرقةالربةصلةعن

1427,1647,647,582,183,.SeePyr

ونقوضهاأشكالها،القتالدبابش:نكلرىانورمحمد:المقميةنقوشقالفنيةللنواحىوافيةمنالةراجع)146(

6-5ص-منهاوالحرض

(tV)5,3ا.,Hierskonpolis,,I .1p XVII, ;1 XIX, ;5 XXI, ;4 XXXIV, 2c
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السياسى!لهغواواأعقبوهالذينبالملوك4ءآأوالعقربةبرعنالاَنحئىمؤكدثىءمنوليس

تقديمهيمكنماوكل.الأولىيخيةالارالأسرةوأسسواتحتطاعتهملأ!نهاووحدوهاا)بلادفاستخلصوا

بعفهاعلمجلتالألصاسترمناوانعدةعلىنخنمعبدفىمقمعتهقربعثرهوانه،العقرببشاق

علومجلت،يمةالقديةالمصرال!ابةفىيةالحامهىءنتعبراصبحتذراعينوصورةالعقوب!ورة

المقبرةفىبترىوعثرفلندرز.()148يضاأالذراعين!ورةنبهبجاوغممنفوقصقرصحورةخرا!لآبعضا

الذراعين،!ورةنفسبعضهافىتبينغامضةيةمدَأحماءي!اورشصَنحتوماتعلىبأل!دوس7وقم

فيىيمونوريتدزصورتوجمع.(914)ولىالأالأسرةسبقوايئالذوكا،حمدلأإمماواعتبرها،(كالرأهااِوة

تمبراننخنمعبدنقوشفىوالذراعينوالصةرراعينوالذاله*هـبأنواعنبرا،عهاالمناصرهذهب!ين

الا3وأن،المكإلىوير!يان،المحروسالصقر)،و،(ادروسامقربالامعنىءنالتوالىعلى

وجدتالتىالمحروماتوأن،نفسهالعقربآخرالمدكاممغ!رليس،(كا"ىبزقرأهالذىالةامض

ا،قبرة-وارإلىتقعإ.برةاهـذهكانتولمأ،فيهادزنأنهعليتدلدليوسبأ7رةمالمقبرةفىباممه

النسب،-يثمنمباثرةعلاقةالملكينبينفالعلاهـإذن،الأولم!الأسرةرأسنعرءرإلىالمنسوبة

يمسكعقربورةتضمنًلنعرصخماوأنلاشاضأأم!نالدةنصثومن،الزمنجثومن

يعنىمماوذلكمذبةأوفأسايم!دىُعقرباءوربسقارةصامقبرةفىآخروجمدءكهمنظراوأن،عصا

عليهاعثر!كا"الغامضةالعلامةلنةسأخرىوراص"يوأءاف.وصا؟كرصمنبكلءا-بهءلمة

.(ا0)ْنفسهالمكإلىونسبهاأرمنتشرقشالا!.مرقيةالصحراءفىمحورعل

ملوكزعامهَفتلادالب4توحبكااجلمنةيهاربال!4اشتركالتىالنضالحركاتاتهرت

كانإنو،يبوفروأسرقصلو-وادثومقاوماتحياتلَضوقىكا،اهـلم!اوضيرظيرهاالصبد

وءورت.المحالفاتطريقعقالصفوفلفمساليةخطواتفلمخهاكذلكأنهالمحتملمن

المنتصروهوالجأنبواصدجمانبنظرو-!ةءنوالخطواتالتضمحصإتهذهبعضالباقيةالاَثار

.الحالبطبيعة

والغنائم:الحضونءلايهْ

مقنقشت1(ه)1والغنائمالحصونص!يةباصما!طلاصات!رفءلايهْمنأسفلجقءقىفقد

رعزمن!اكلحمنعلااللبنمنبأسوارمسورةحصونسبعةالوجهيناحمدنكليالفنانوصؤر،وجهيها

اممهعنيعبررعص-!نصداخلوظهر،يفت!4أويئربه،كاْءطممعولافيهالهدميعصلمقدس

يحوطهاالحصونوأيسطءالمقدسةالرموزدلالةزالتولا،فريبه!ليةعنتعبرمتفرقةولبنات

48(1)6,II.1p XXX034!،،!*!؟.,I pl. I - III)()94 Hierakonpolis., .I pl7;لأول.RoyalTombs, II p

0(op. cit., ,I 287 ;.f NEwBaanY, art. "Menee" in Grea8 ones of Anc. )( o!،!حأ2ثلةوحصلأ67ة.س!م!.SE

29.a,.p 29 Fig؟Rock Drawings, ,I XI, ,2 .3 Emery, ! orA,!8!-حعم!س;Egypt

in.P.ه.!!،لمأ!01،.+الغاهرةمتحففىص)151( Sلا4;016-915،!!!!كأ!.,CAFARP,Debuts
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الذىالملكآزرواالذفيالحلفاءءنتعبرالرموزأنيؤجاردفىوواؤقهورفشتدإراىوقد،الغموض

وجنذاك،بابالأرمنالحلفاءهؤلاءيكونوقد،أعدائهحصونفتحعلىعهدهفىالصلايةنقشت

ت!ونو-!ينذاكالصديقةالمدنأهل؟ومقيكونونأو،روحيةخفيةمساعدةلهمساعدضهمتكون

وقدئ،الملكعنجميعهاتعبرالمقدسةالرموززشهأنسرتورأى،(ا2ْفع!4آمساعدةلهمساعدتهم

باغبارهإليهيرعضالأرجذواتمنخرافىوحيوان،حوروريثأوحورباعتهارهإليهيرصئصقرمنها

اممه،إلىيرعضوعقرب،(؟لبؤة!ىام)بأسهشدةإلىيرعضغفوبوأسد،ستوريثأوست

الربينأوالبديئأىنجوىبا!ممعادةبقرألقب،وهولهجمديدالقباي!ئلانصامدينعلييقفانوءقران

شوتسيرفريدوأخذ،ثخصيتيهما)153(قه!حهأووالدلتاالصعيدربىإلم!الملكانتسابإلىوي!ير

يصفنشجداتؤلفواعتبرها،فيهابةالم!ضورلمانأمماءالمدنوسة؟المهوزالربيندلالات-خوالرأىجهذا

التالى:النحوعلىةءإبألقابمعهايلقبهو،الدلاعامحةبهمديخهعلىالصعيدطكانتصار

البومة.ينةءإخربالذىحور

.(ونالبل!ث)لحزينالكما"I"ست

الخصمين."يردالعقاب

لجعل.ا"لا"فيرةإ

ل!.ا"دا"(سدلأاوأ)للبؤةا

.لعرشا"لر"ال!قرب

.()154الدغل،باخراللذانبانالر

الأسراتماقبللأهلتصورهيمكنولا.لهضرورةلاتعملءنطرافضهارغمالقراءةهذهتخلوولا

بسهولة.

الثيرانمقءفو!افصور،ملكهْشنهاا)ىالحربغنائمالاَخرللصلايةالوجهعلىالفىانو!ؤر

أقدممنتتبرتصويريةعلامةنبهابجاكتب)155(!غيةطجةزأفياراتحتهاوصوروالبماشواررير

الشرقيةالشماإةالأراةىالأمععلأو،إبياأرضممعنىخنو4صعلىوتدلبيةال!العلامات

.الددتا)156(لحدوداداورةالليبيةالصحراءمن

)152(321,Ebers!3++***5!!،3"لحنأ.ك in Aegyptiaca, Festschrift

(531)f55.3*!2ثهولط8أو, in

.SCHOTT,op.,91د)154( Cit-رمزبحا،خ!بنالصقربنواعتبرلنتيندورترأىالىوفيىجاردنروعاد

المحلةالمغلوبةلمدنlاصماءيقرأأنبدورهةي-وعاولالربنc.(1الملكينبانرمزينولياقفعدلاقليم

ديرالىيرعرأحدهاأنافترضوان،بئ!أنهايقينىرأىالىيملأنمليهمزولكن،حمونهاداخل

الضربىوجنوبهاالدلتافربفىتوجدكانتالأقلملىمنهانلاثةوأنالجبراوى

155()3121,inBull. Inst. XXXI!!!..ط

،651)911..Onomastics.I!أسأأ.56ةك!حهول*8.!مin ZIPS،!!كا

v v I
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،اللإبيةالةباءلعلىوأخرىداظب"حصونعلىحربا:حربانثنالملكيكونةروهـكذا

نءيتبعهاكانماعلىواستولى،منهاغنا!"وءنماللإبيهَالحصونعلواصدةحربايضني!ونأؤا

ارعها.ومئبيةالإالصحراءاىص

الرموزصنرع!هءورالذىالعقربيكونةدأنهإلىالاَنحتىالظنفتصه4نفالملكأما

.نعرصأوعامثلتلاهمل!3خرأو،المقدسة

يقالطروسطفىزتقعالفنيةخصائصحهاأما،والغنائمالحصونلمحلايةالتاريجةالنا-5يئءنهذا

حيث.الأصراتاعصورضلالوالنقشالر3وتقا)-االأسراتقبلفيماوالنقشالر!صمققالدبين

وتصوير،ظهرهمؤخرةفوقذيلهنا!باالغضبصالةالأسدفىتصويرال!ديمالأسلوبءقأخذت

واخذت،بينهافاءلبغير!فينفىطيةالزالأثحاروتصوير،أفقيهبذيولالأمامإلىئلةماالصقور

يفملوالاَخرمنهايعلوصتجةصَءفوففىالغنائمناتتجصويرحيواالتاريخيةالعصورأسلوبءن

العلاماتأقدءنتعتبران!اأسلفناالتىبيةالظالعلامةءؤرتكا،الأرضيةخطيمثلأفقىخطبينهها

لا.()157ا،مروؤةيةويرالتمم

الفحل:يةصلإ

،م!اجزءقى،)158(الة-لء*يةطلاصااص:لىتىأخرىءلايةالكفاحء*ياتءنوامتازت

و-46علىاةاهؤ(عدوهعلامظيصينا4بقرنصاو!عروقهنفرتلحلعنيفرهإوتص،(اللوفىمخحفإلىنقل)

البد:4الةؤةتمفإ!فىالصلايةؤخانوأبدع.لامالاسفعلىوبسهخهحرَليثلظذهعلب!افرهوضغط

فكسا،وعينيهرامهت!لفىتهمرفول!4،نهسي!اوعفملات-سدهتفاصعيلإظ"روفىللفحل

بغطاءو-ولقدكساإ!نهتوحىوانفهعيذ؟-ولخطوطاوأظ!رصتبمموجب!عررأسهومقدمةجبم"

ن!لجباعلج!!وخلعوامعبودات!3.مضاإب!ااص!اب!ارصالتئالمتأخرة!ورا)لحولشأنشأنه،صزضعرف

.ؤإغاصإش!افىيأحهابزواهتموا،تداستهممن

طشذاتخيلهالذىملكهإلىبهرمضوإْ!ط،مصبودأو-قيقىثورإلىلبالف!الفنانيرمىولم

الزراعيةالبيئاتفىايفةالأاطيوا؟اتاَ!رأقئالولاولالف!كانتوقد،افيمراقوةتفوق،قوةشديد

يينالمصرالملوكت!يهوظل،بهاغضصهيئبطثاوأكزها!لذا!ينا-حمالاوأكثرهاهدوصها-يننفعا

.()915بالأسودلن!ثبيمكمة!يأاطثنذلكمنذلفحولبا

التاريخية.المصوربدايةفىاستقرتحتىقرددةولكنهاظلت،الغنانمصلايةعهدقبلالخصانصهدهظهرت(\)57

53-33صالصلايات:لنكلرىأنورمحمدكدلكأنظر

)158(0657.op. Cit. 0" l. IV ; BANED1TE, op. cit.، F g166-165،+هه!ط;.CArART,op. cit., Fig

السودانفىك!أهلانوالطريف،العربيةالحقليةعنغريبابالعحولالثعراءوكبارا!بطالتثبيهيكئلم)915(

الفحوليمتبركي!هرمانأنولو."ا!بيضاللبنيازاك!يائور"بقولهممديننهمأولياءاحديمجدون

القديمةالميدممورذكرياتمنويراها،وخيةثراناملوكهمال!بهاالممريونرمزالتى

.5(,alto Agypten6ههء;,tter03-92مىالابقالمرجع-ثكرىانوركدلكوراجع،9*!(خا

222

http://www.al-maktabeh.com



تجصو

لبمن

أخرى

،

!فماتخللم

الأخطاويب

الم!ى،سياق

11وسطمني

منالظبمات

نأيمكناتماالاء

.اخطاءومم!،

)احينالكلات

تصو

علىمطبعبةأخطاء،

معاقعاتؤشفى

عد"علأغابهاؤتب

لطبع.

لصوابا

.سا

الرنم!إ

و،أضها

وضيىم

الجهودمن

القااوفىءو

الحروأخ!

وزرَ،فيهابذلتاق!ْ

الأخمايص!أنرئ

وسقوالمنقوطةف

صلطأا

ون!!فيما-لى

خرىلأاءخطاة

وفحر!وط

ابالصو

12

Ir

r?

16

16

18

مشتقاتمشئفات3

التس!ةنجفسالتس!ةبنفس4

المصريةبةالظ؟"الم!مرال!ابة13

*ع!ءث!ولهه،llشهحا

غملأ5وُلطلألأ50!

T."ل!،03 .W Thacker; IT. .W Thac

تظ+تةتظخ*!ههـ*ء07شيهَحا

مماصدّوإلىصدإلىو6

تجاهلتهاحثِالمتونوتجاهلتها12

المتون

الأكديةاللغةفىالأكداللغةفى77ص!شية

سطر4

ا،ولاأهلء*شادولىأهلعر3ّ

4؟دالة"يمادلةا

محاحو-وجاح

لفظهوو!لفظوهر9

912

329

16

161صاشية34

01.1حماشية35

ثارك!انماوإ

صول.ممعنى

بحسجس

الحلىثم

وافتمر

كخماشاإ.مماو

صمذ.،منى

نجسجس

الةلمةثم

قئصرفا

ف!ءلاتئألأإثا5

-Xmalt

*!م!!ا

تفسيروهوتفس!يررهر018!اشبة38

الذهبمقصورةالذهبمفصورةا82!اثية

يس(يرأوز)(يرسأوز)8

الن!وصفى

بطيةالة

الح!يث!الدولة01

91ط

02

12

18

24نصونلعبراائيونلعبراا

بَاطبَا

34تأىراوىتاروا

،ةبسرال!ْلملاواني!الظبسرلملاوا

44خمااهافىحطاهافى

54ال!شابهأوجمهمنالذشابهأوجه!ن

يفالرفىتشبع

الروخبطروا

فىخ!اوشد

شاتعبيرا

هوبعبارةفى

هوب

يفالرفىت!يع

الروخوروابص
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ة

46

B

94

ov

53

56
57

y%

17

18

91-02

Yt

14

محلبة-ضارات

فيهوت!!حت

مسنقرةأظامية

المركرلحما

وادارة

ب!متجارواوبد

عصورالجليدبين

وفتراتبعةالأر

الدفء

لبنىالدهرال!أو

لصوابا

بدأتدهوروهى

محا!ةحضارات

فيهوتفتحت

مستقرةأظامية

أشتاتوتقاربت

عنا!رهم

ية،لحضارا

بكتوتشا

الدينية،!ائدهم

الةرنئلأواإلى

ينل!ثمروامنالثا

م.ق

ا،صرىالحم

والإدارة

ايى؟نفذتنأبعد

ب!مرتجابدأواو

الصيدقلبفى

المعبروظ!:و

الأرضى

النيلقبلأوما

ءصوربعضيخا

بعضوالجليد

الدفءفترات

وإىأوالدهرالإ

نأجمواور

الكسرات

الخشنة

82

14

لصوابا

جمقيلبةلأاعةالصنا

الطمسهذا

عليهأدلت

رنسافال'فى

د!فيليةلأاعةناالمم

لقديمالمالعاأهل

متفرقةطهتمنافى

البريةالطرقوفى

نسانلااتفعروا

طربفهعن

4تلتكسرعرصقلأ

لمنقزمينا

داطإلىوذلك

الذى

الطمىهذا

عليهادلتكا

ناتفيضات!نولم

فىيعملونكانوا

الأولىعصورهم

فىبلوخهاتلؤنت

عنأعىهايةبدا

فةالمطيقطر

كزهوأمابإنو

ماقدأالستةمن

فىقتمرواوا

زخرفتها

حوافهاحول

لحلها

القفصيةرةلحضاا
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"آ

99

001

601

901

ااس

117

M

013

125

126

137

133

136

913

014

141

145

lay

for

14

v%

13

17

36صاشية

15

18

02

15

الصواب

العثورعنإلى

لومجردبا

ومجودلبا

ترين

رؤسبينقئ

تهبوتاوكر

طنموادرت!اعل

لفرنسيونايطلقو

عليها

شكغيرتعتبرفى

نأواستطاعت

الموادعكتحصل

ليةلوا

المنسة4الأواق

صفوعتينغثل

بعةالأريمثلقد

روخعليلىل.مما

ناحيةمنيضفتح

ا!لنوب

علىالعثورإلى

رىلحضااوالخعميم

ومجرلبا

ومجرلبا

مجوزعلى

لتزين

رؤوسشيين

تهبوناوكر

ءأنهدموارتيمااعلى

الفرنسيونيطاقو

عليه

لتطوراصلاصمن

يينرالبدعندا

تت!قصفات

شكءيرمنتعتبر

التطورحىنواثمق

فلندرزرلترىبدأ

نأواسخطاءت

الموادعلىتحصل

الأولبة

المتسعةالأواق

فوعضينص!لحثلان

بعةالأرغثلقد

عليهعثرماأقدم

علروخودلت

ناحيةمنيخفتح

الجنوب

علىوأشرفت

ين!اتمو

ثط8

155

156

157

016

W

162

166

168

916

176

W

Ma

186

187

188

091

IAV

8!مصاشية

12

11

91

12

21

35

01

01

15

Chلاس!55

gypte!4ل،

ب!اءورا

مترجمهوخماوط

المرفمن

المر!بملاح

س!نوأن

صوراوثمدرضها

القمراتفاعتبروا

-يسر!)=

وكؤوسقأوا

يكفجهاوكانت

ةمةكاىيضترا

الكنافة-دكعن

فئينإلى

ليئدلى

والكفينالعين

مقصورتها

الأماميةالمركب

هاهدويقلل

خس(شعة)

رممية

الصواب

علىيعث

التش!فى

.Chron

+،4 gypte

جمهاءوروا

متر-"وخماوطا

التصرفمن

المر3ببانر

س!نأن

وارصتصدرضهاو

القمراتعتبرافا

يش(سا=)

الائصالومدى

اتراةطوا

سلطاتأو

أتايهاأبهر

وكؤوساقاوا

تكفجهاوكانت

بعفهاواشترى

الكثافةظثعن

فم!ينإلى

كل3وأدى

الرسوم

شدلى

لكتهينوالعينا

مقصورضما

ميةمالأا

هدوؤهايقلل

خنسشعة

لرصدةا
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491

791

891

M

002

202

502

602

702

17

14

15

22

9-01

02

23

فكهوفى

سبابتصلتوا

الري!تينبينو

xين5لا

حتونبتإيسه

حورو!يو

وتبواوو

مهازفىنعتراصاا

والجةدولة

البحرى

الدلتاشرق

وأنصار

أنومرع

أتو0

3بسمانهرفى

إذايحتهلنكا!و

فةخرانااستبعد

القط

ستةا)قضات!موا

أخاهأخدت

الجمةورب

نوبثاءوربة

الصواب

فتك!وفى

الإءافةبعضمع

والتعدلِل

أسبابتصلتوا

يمثتينالرإينو

االتين

حتونبتإيسة

وحور

بواوتوووإ.يو

ضانغراا

قدمهما

الوجهدولة

البحرى

الدلتا:شرق

أن!ار

أتومرع

أثوم

كيم!هرمانمن

!صلوإ.مما

ستاالقضاةواضهم

أختاأخذت

الجنةورب

بتنوبةور

ا،

802

902

902

023

YYI

225

237

922

233

YVI

025

251

252

253

YOV

265

YVI

273

لصوابا

14

18

2-24

25

9،01،

النشيعهذاجرو

سصَفصورت

!فيرمنظراوأن

لىتباعتباره

الوجهأهلحأ

البحرى

تخنمعبلى

لميهوأشرفت

ءورعن

واختصارا!صة

لمالاس!-لعل

خ!التأر

!عاتتمابصإنو

نعرص(؟)منى

ثارلآواحتفظت

يت!ءعرأو

بتههاثخص

حمايمايةا!بهال!ا

قيصءن

عودفى

الذثيعاهذوجز

سنافم!ورت

ول5+!5

كيرامنظراصوأن

ستهاباعتباره

البحرىالوجمهمع

معبدنص

عليهوأشرفت

ءورعل

لهيئةراواختصا

المثال-شبيل.علي

اكأرخ!

النسبةهذهولكن

الححَونجمنصة

ومقعدى

!هاأجزامنتهفةفى

بعهاتتمابيمانو

ونعرعسI()منى

واحتفظت

ثارالاَ

شقهصوأ

ثخعحد!هه!

لةال!ثا

اك-طيطية

اقيمصمن

عهودفى
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803
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كم53

6!س!

345

12

12

25

سطر8!بالصوالخطأا

348ولدهباعتباوهولدهباعتباه

4353إ)يهماأضافإليهماأصاف

أساطينوهىأساطين!و

5364ورمماولقبمماورلقب

36591(مماورأو)

!03791
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39331وستيفشعن!دثحميثوشفنسن

69301حجإنب)نب-ح

89323سنفروحولياتسنفروحوليا

Reisner I .Y Reianer3!ث،

المحواب

دصعن

.كا!علال

يضأن

أزامما

واشيماخ

يىتتأن

الأرواخلممنء

سأشوا

ترستشاانهاأ

صدقعن

!.حعلاح!

!!+،!ير

!!
هـ!
يختمىأن

أقزاما

واشيئاح

نحسيو

يتكأن

الأرواخعالممن

!am,لألا

واسثأفى

استثارتأضها

عليمموعز

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



-

(IAAص)ءلمماإضاولهومحاوخينبينالفصللفيةية!ورأذجنما-72ضكل

!

!!!

(612ص)راء4رواللرى!وء:سي!حقربالكل-82صكل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


(222ص)الة-لييهَصلا-92ضىكل

22(ص)نعرعصءلإيهَعلىالو!دؤاعلىصف11-ث!ذ!ر،وةاتياذكر-03ثكل

http://www.al-maktabeh.com



حوافأومنالباديةمنلمنطقةرطسأولج!عةئررصئأرءاالةصلطرصهالذىالخصميكنولم

وخصهالأيمدتحتوظهر،ا.(6)ْجانبماإلى،بصويريةبعلامةايهإاصموزكاناحمهاأنلايعدالدلتا

،/(الطرق)فاغوبواوت!لمعبودرصضنبعلوهامقدسةألوية-سةالصلايةو-!ىأصدعلى

يدلوا?نهأكمامنوا!طت،مين!مبودورصئ-ور!مبودورمضتحؤلىالمعبودورعس

حولشكغيرءنلجتفكانلِلطوغليظحبلعلىالأيدىالخسةوقبضت،التفاءيل4واصبشرية

الصلايةفناقأنيحتملو،الصلايةصممنضاعفماص!ورهـمضاعتالخصومءنئفةطارقاب

يعبرانأرادأو،نمرهفىلهوتأييهدهاحربهفىلملك!مشار!خمهاءنبابالأربألويةيعبرأنأراد

خصومه.ضدالملكءالفواالذينأتإعهاءنب!ط

فتهماوظ!رالصلايةءتالإَخرالوجمهعلالمغلوبوخصمهالغضوباةعلاoوhوتكررت

منهكرجمماأحىلحصنآخرأفقمسقطتحتهوءن،ني!والبؤة!ورة4توسطمسو-لحمنأفقس!قط

.161()بهاصاألويةرعصأوحصنهااسمءنتعبرتينال!ورمنصوكانت،طاشصورةتولصط"

،!رهإلىورعزتعهدهفىنقمثتالذىإفياا!ممعفيخماللا!سفال!*يةفىيبئولم

بين.الأةرولخلفامناأبينالأؤ!امقرباأسلاف!نأكانسواء

تصويراورتهؤء،ال!ميدح!مخصوممن-!ماورتء،أخرى*يةء!نء!يرة!حةؤ*4

عناكىءبعضغريبابملهير-!وهورركش!صكأ؟!وثوبكبيرنفوأيلطووثربلحيةرعابا

.(Illy)البطنإلىالظهركلنخاءمرتهتترقصألهحمماورتوءcيينالم!ر!ور

مفء!يرةأسطواني!قطععنءبارةوكانت،نفمه!اا،دَصةفيةالأسطواالأختامنةوشوأدت

انتمغرضذؤدىالطينعلى(ب!صاصجهاتحمتوعلا..1ءورضلي!ا3تضقشالخشبأوالمجرأواماجا

بقيتو.ص"فيتسسلاعصرهم!داثأإحضعليهاف!جملوابعفح!!نونالفناواتكل)163(التوةجذى

علي،ةصعتهبهبفروي!ممةجمدأسيرنجاص!يةيأخذ-امءورةسطو-13علىنقشتأختامثلاثةمنها

ءورتسعطبعكاملةدور!وداربهخغإذابحيثخغكاِ!سطحعلىالص!ررةوكررت،رأسهأم

سطو-كاأيضكاتالح!مناتلجاو2بضمقابحضأنقيحلو.!ورهءن!ورةشمرةثةفاأو

.)164(نفسهلاكرض

وأالفربيةالححراءذاعتارهاجىجاردنروشرددةالثرتيةالصحراءفىالمنطقةهدهوجودضوتيرى)016(

.SCHOTT,op,.693.البحرىالوجهفى cit., 23 Anm. ;3 GARDINER, Egypte of the Pharoahs

اببراوىاإريفلالحصنينهذينأحدأرأخرىمرةليىيرى)161(

)1621

76-65ين،صاالاخروارخ6؟بالمرحلةأحدهماأرخ،الئانيةنقادةعهدأواس!منأسطوانيانختمانوجد163(

3(.,Harageh,.p ,14 pl. VI)بالعراقالوركاءحضارةفىعرفتالأخنامهدهنلأنشارتويدكر،

ول101,3591,3،2،قولهحدعلىنقادةمصراواس!تعاعروكانت

)164(7.p4ا"،3*،،,2؟.،",+Hierakonpolic
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كاثتوإْممأ،هينةمهمهَ،راتتهمتحتمصرحمتوحيدفىالصيدح!م!مةتكنلموءكذا

عدهارأْلَرتهذالصه!دءلوكءنطكيدعلختامهاوكات،ععار!يهموعليعلييهمشاقةمهمة

.شرص3با

:فرصآثار

واخرى،أسلافهكفاحضلالهاواصلصطة،ع!رهفىتينتهايزصتينصنعرصثار3صورت

-كه.تحتالبلادكاملةو-لمق-ققأنبعداسلافهو-!ودوده-6بنتائجفيهااتهغ

مةروف31أولوهو،ءورتهمحل؟ءاحمهصل،الأولىحتهصنقوسْء*ير!ننقشئو

(!)إزميلوءورة،فرتسمىحمكةءورةمنوتألف،ءويينممةطعينيونالممرك!تبه

وضهبط!مةعصات!سكيينبمثربررين(احمهمنالأولالمةطعوهى)السمكةفظهرت.صيسى

ستالم!بودرعضملكهاصمفوقالفنانومجل.بالحبالالموثقينالأسرىمنجموعةسmعلبهأ

ليؤكد،ال!ببةرنخابةالمعبودةورصص،ئ!4القاالدواولَربحورالمعبودورمض،القديمال!صيدرب

.كفاصه)165(فىلملكهمؤازرضهميؤكدوالثلاثةالمعبوداتبينالمارب

وةر،النادرةال!ملةاتلاالمممنوهى،ونتمائي!اصهكفاصراصلآخرنعرصيةL'ومجلت

.أخرىمناظرفىوا"تلفتمبنةمناظرفىوظهرهاو-6!انقوشواشتركت()166نخنمعبدفىوجمدت

ويسىق!رهوا-!ةإكيمضتطيلإطارداخلفرصاسممن!!الكلالعلوىالجزءعلفظير

حتحورالعبودة(رأمانالوج!ينفى)الاممجافيعلوظهر.6"سرخاقديمًاالمصرىباحمةعادة

ب!مباإلىأرةجمهاإونلمصررصضالتىالأولىالمرةهىوكانت،وأذنيهاالبقرةوةتفىملإحةبوجمهسيدةمثلاها

.c)167الآن-ىمعروفهوفيما،والحيوانيماالإ!ريهْبينتجعبصورة

درت،تالآخر(ناظرأو!!ظرمنام!دت،ول!نالمناظرب!4فىوظ!رهاالصلايةوجهواختلف

لجلا،تأيمدا،-ولاينالمصورأءامعنيديزكبيروجممفارعقوامفىمرصءورةالوجهنقوش

وظهـهـت،.ممقهورةبهبضرجهمو،خصومهزيمبناءيةيأخذ،المعيدبآجوأظهرتهcقدرهوعظم

شيئاأو،(ودة!،)أو،(وع"لِ!ونأنيحخملمنطؤ"،واممعنتعبرانكاا.يتانعلامتانالأدىيرأ!ام

.()168ذلكمنقري!

165()7.,X(166) Hierakonpolis ,I pl. XV*051،01ثلا.Ibid,p

(Ge.طمح!1p,VI8.نحرمر)7لصلايةمعاصرةكهـونقدثانيةصلأيةعلىخحورللمبودةممائلخر2كصويروظهر)167(

دليلدون-ولكنهه!(altsAg.,)14السماءربةباعتبارهانمرمر!لىصلايةظهرتحتحورأنكيسويمتقد-

128وحاشية215صمينالمعبردكماثيلفىالبثريةتصويرعنوراتجع-..واضح

)n11;يسجنوالمالمحريبنانيلاح!ولكن،نفسهللام!اسماوثىاووعالماعتبارال!ا،راءبعضكلىهب

نقو.!مثلنادرةعتأخرةمياتخلافيما،الخلودالىثلهميتركوالاحتىئارهم2فلىخحومهمأسماء

-ءبأسايجدوالمولكنهم.بالجبنوصفوهانبمدالحبثيملكاخى31فيهاذكرواالىقادشممركة

صورةمنالأصدمنطقةايموتألف.يئاءوالمامثاءواباقيةأسماءبامتبارهاخصومهمأتالمأصماءذكر

<Uحدودعلىللدلتاالفربيةالئ!اليةا،قاليملأقصىرصاالخطافوظل.ماءترعةأوماءوصض

لليبية.ااءلصضا

422http://www.al-maktabeh.com



رأصسظامافييةالإشكفهفىمضذا،حور)916(المعبوفىيرصضلىعظيمءقرالملكوواصه

،البحرىالوجهأرضإلىالاَنحتى!اخهوز؟وشمزالبردىبقانفيهاكاوارضمن!فرج3!رة

أجله.منقيادهاويمسسإليهيقدمهاكأنه

.الآنحتىمقنعةقراءةتقرألممد!:"ةملامةاسمصمغصامعا!اناقتيلانىلالملكأسفلوظ!ر

ماءتح!وىوة!را4ز!لي،وجمل،عرت!4بقلادةيت!لمدصاشيتهرجالءنرجلالملكظفوظهر

ملك(قدى)مما،ريخطًوقد،وفدرزهرة،ثنبلاتبام!ضلقبهفوقهوظهر،الغسيل

(317صراجع)،كاال!رريى

الهتل!ينوثمتهااللماءفحسحوروجهلاشا،صورهيلتفاصإظهارفى3بيراتوقِةاالفنانووفق

وساقيه،لملكاعدىساوعف!لات،الم!يبال!قريقور،الدقيقةانراءيلاقئذواوأذنيهاينةالبض

،مشدودالركبةماقبلإلىي!لوواحدةفايميظ!اقصيررداءوهوردائه،وتفاءيلكبتيهوعظام

طويلةكايخةبأهداب-خوررؤوسصئةعلىصلياتمنهتخدلىصقشعريضبحزام4وسماإلى

التىالمحدودةياتال!َسفاعنال!هـرهـذهفىالفنانكفايةوتختلف.يلطوذيلخلفهمنويتطلى

اللذينالقتياينءورقخلاز!الحركةمةأاهرغثيلعنوتخلىالوقارفيهاراىأنهلولا،عهدهسبقت

أعفحاؤها.تةسختمماوكأْلِينعارالأرضعل،ددا

يسر،بتا-،ممتؤجاف!ووته،البحرىالو%4أهلمعالفرعونقصةالمحلايةظكرنقوشوأكت

بلاطه،عظإءاحدضقحمهو،فيهالسلاموروحالحربروحا%!ماعإلىإشارةومذبته4ممقهتموكبهفى

الحروفةج!اظهرتالتىالأولىالمرةوهى،!ا!ينبحرفينالفنانكتبهلقبوهو66ثتبلقبًملقبا

وأانلماصكاتجهأوولدهأوليبهرالظيمذلكي!ونوقد،المصريينكتابةفىالهجائيه

)3(الدلتاوحور)7(الى*يدحورثعاراتيح!لمونلويةالأحملةءنبعةأرأمامهوسار،(17)ْكاهنه

طثلًدواو"6قدالمدلولغامضآخرورعض،الملكأتباعكبيرإلىرصزالذىالمارقفاغ.واوتوو

الوراثةحقعنوتمبرالما*4المفيةإلىير!ضأواالد!-نوبفىخممدينةإحدشعارات

؟()171(الشرى

،ه!(*!ه!IN،،حم!op.cit.,04)4نفسهالملكعنمحبراالمؤرخينبعضيراه)916(

,H.HELCK,,17.5491-16وبيباامتبارهعن)017( Unters. zu den Beamtentiteln;8اا،.See.K Sarre, Kom. Pyr

J.E.)3891(71.017:ادارباموظفااعتبارهوعن .A XXIV!أ،!+*ءووءح!.A.Hكاهنا:اعتبارهو!ن

09.PET،!8 in Hierakonpolie ,I pالمكتوباللقبواعتبرسملكاهنمئلافبىواعتبره

بلقبتلقبحنبنىمناظرفىيثبههخر2رجلوبينوملابسههيئتهبينوقرب،لضزياأورمزيالقافوق

;op.cit.,03).3(ىهن) (Beni Hasan, ,I pl. XVII!لك!ح!ك،

)171(24.،3،028;,op.cit, I,!ل!مثWEقالسادسللاقليمر:مزااللحممنقطمةالرمزمدابترىوامتبر

ذوىرجلاالألويةبقيةحملةيخبدوبينماذفنبغ!ثابلوانهحاملأنهى,cطريفةملاحظةولاحف،المعيد

Hieraakonpolis,I).نفسهنعرمرخرللملك2اثرعلىانتفرقةهلىهوتكررت،لحى .p ,9.1p XXVI, ,B XXIX)
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الداشةنصفت!بهعلامةفوتوءؤرتولهبهبقدرهنعاليهحاملظفهومننعرصمعيةفىوسار

جمرةالظنعلىيغلبفيماوهى،مخهاالمدكخرجالتىالتايةعنبياطارهات!ء.،مم!-طيلإطارداخل

إلىافارةولجانةوءتاجهمنالرغمعلىحافيا"كهاوخرج،)172(قدميهوغسلفيهااطكتطهرخاءة

.دهية!الذىاطفلقداسة

با،باووفرخا!رءقرا"ارقاشلمت،بصورءكيرةيقصدهاكانالتى4يغعنغاالموكبقبالةالفنانوعبر

كانتالتىيهءدينةإلىبهبقارالملكر-لمةى-مقروءةكأبةالم!ورهذهوشوتيتدزثورتواعتبرَ

ءورهتحتالفنانومجل،)*ا("6(قربالهإليهالمرموز)حورلعبودالعظيمالبابوُبأضهاتوصف

صرأسووضعت،رؤوسممق!امت،بالحبالموثقينأثخاصعمثرةممثلغريبأخرىوراصبيدالكطا

أحمدأوالملكاشمرقديمن!ربذكرىالاخفالوهـى،الزيارةمناسبةإلىبهاورمض،رجمليهبينمنهم

.()174مناهضيهمنأعلافعثمرةعلىيخهأسلافه

نقتخعاخرافييننينوا-يرتصووهو،أسلافهايى--بهتصميملتنفيذالصلايةوسطالفنانواصهخل

وأظهرمجربةك!نةب!دتصميمهونفذ،فوقهارأساهاوتخلاقىالمم!شديرةالملايةبؤرةحولرقبتاها

غضبةفىذيليهمايرفعانيينقو!زلمئينوأظ!رها،فهدورأسثعبانورقبة(3)أسدبجسمحيوانص

حيوانهعنقءحةصاصيجذب،نينالحيواجمافيعلرجلينزىور،جديداشيئاأضافولكنه،ئلةها

كنيةقوجماشينمصادمهَءنماكانإلىلبالغافىيرعضمماوذلك،أخيهمقا-بةءنليبعدهغليظبحبل

الجديد.العهدأمحابأيدىعلصاجماح!كبحومحاولة

اممهانقشمحصنهَمديهسوربقرنبجهدمشديدلحلهيئةالفناننقش،الصلايةاسفلوفى

الملك،إلىالفحلورعض.الأرضعلمستسماتمددالذىزعيمهاذراعبحافرهيطأو،)175(داخل!ا

بعدوهالفتكفىوحشيتهتةايلهوفيهالجديدول!ن،جمديدثىءالفحلهيئهَعلينصويرهفىيكنولم

بهم.الفتكدونت!!االتىالمديدأهلعلىالسيطرةيا-شوكأنها!دوءمنىءعلوتصويره

يؤرخأو،خصومهعليكللكهسيطرةيوبهدأنوجهيهاعلنةمثحهاالتىصورهاءنالمحلاية!انابشى

؟الخ!ومأولئكهممنولكق،اله

أنهالأحمرعللتاتباا(لمكظهورودل،الاَت-ىيرج!يماالدلتاأرضعليالبردىةهـوعدلت

أهلهامعالمكحروباصلصعن!ورهبصقيةيعبرأتالفنالتقصدفهل،ؤملاكللكخ!اعلىبطر

(72)18,958".anuelلأin oral comunication with Vandier, eكلح+!س!،ول

*()123.،-5.,op.cit!3ى

خصومه.رؤوستطعحيثالىالملكنقلتالتىالمر-بهىالمحورةالمركبأنجاردنريظن)174(

404..GARDINER,Egypt of the Pharoabe, p,التصورلهذاضرورةولا-ح.

وصفاأو،الفازىبمعشللثوروصفاأوللحصئالمااعتجاردفىوينردد،مصداومجدالاسمهدافيىيقرأ)175(

.op.cit,21-02)الحصناقتحامهلعقلية )I
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فظهور،تحديدهمبءوإنآخراأصصهناكأنالواخ؟آخراحمالاهناكأنأم؟عليهموانتصاراته

رص!يةطةسةيؤدىكاتمولاهبأنالظنإل!يدعوالطهوروقدر4بضعلإالمكخلفاكمالصامل

علي!هايغلبهيئةخصمهبأءيةيأخذوهوعليهانعرصظهرالتىوالهيئة.فعلإةحربفىي!زكممااكثر

عل،خ!ومهـمبون!روهمالملوكورفىًءادةتظهرالتىالعنف!ظاهروفلموءنوالتؤدةالهدوء

دستفاص:ليرتصوفىنجاصهبدإلالمظاهرهذهيرتصوءنعاجزاي!نلمالصلايةفنانأنءنالىنم

نفا.3ذكرناكاالفحل!ورةإلىلنسبة،1طألوهـكذا.و-!حورحورنما!يلؤردائهوتفاصيلا،لمك

ء،لى؟ليين+ءمركانوالأخهم-تلهـمدونخصومه-إديبفىنعرصرغبةي!برءنأنالفنانأرادفهـل

أسلالد؟أ-دأوهوأحرزهقديمنمرذكرىفيهالملكأحيىتقلإد-!احتفالايعدلمالأصأتأ

صورأن،يؤيهموروءضهم،الباصثنبعضلاحظأنلولا،ءتملينالأصمنصأنالواغ

املاماتاوأت،واللإبيثنيينالأسيوالبدوصئةمنتقرب!منعرص!لايةعلتالمصورالخصوم

،(()176سثةحم!ن)أيبوىحصنإصمإلىاِجهاتقريم!نعلاماتالمفتوحط!منوا!لينالةمعالمصورة

إذافهل،الليدةالصحراءعاةةعلبىالغرال!ثمالمتالاقليمإلىيردهالأصيربجانبالم!توبالرعئوأن

إرروامننزلهأممنالدلتاى2أراتخليصفىالعةربصلأكلقدنعرصي!ونالتفسيراتهذه!ت

الرءنمءلىم3أنفالدلتاأهلعلىاعتداءذلكفىي!ونأندونتوحيدماكهجهاوأفيلنفسهاستخلمحهاثم

أيضا.محتملذلك؟يمةالقدالحاكةأسرضهمءلحكهمفىصلأنهمن

المقمعة:نقوش

وهى،مفمتهرأسنقوش،الأسراتعصوربهابدأتدوك"التىفىمرصعرشاستهرارصؤرت

4إضامظلمةفىعرشهيضلىعاجهأنعرصظ!ر،)*ا(!زنمعبدفىوجدتابليرىرالجصمنبميرةرأس

فىمرصوتتوج،رثمانيانصارسقفهامقدمةورغ،درجاتفحذاتتفعةصمنصةفوقأقيمت

كاسيةعباءةوارتدى،تقليديةمذبةوأمسك،الدلتاعلىيبطرتهلثرعيةالأ-رتأكيدابالاجالحفل

مناسباتوفىبصلم!ملِوأعيادفىناأ-يايرتدوضهاخلفاؤهوأ!بح،القدمأ-صحتىبةالزأعلمن4شك

ألويته!!ةمنبموعةحو،وظهر.الق!يرةالنفةؤ!ايرتدونالتىالمناسباتعنتختلفتقليدية

وأشرةت،4قدبر6ومما4خلإو-اءل،4تص5َأو)3(بيبهرففلاعنالمحفةو-لمةالكبيرةالمراوحو-لمة

نب!اجاالى،وظهرضي!اكأ!امظتهفوق-"إ-جهاوفردتنخابةبودةالمهإلىر!زتعقابعلمنإ؟

...!يهكأنهحورالمعبودرصزال!قراعتلاهمرخداضلاس!"

ءفةفىوجمام!ت4كالبعبأءةارت!ت3بيرةثخ!؟ةمنهاامتازت،أخرىصك!وعةنعرصووا%!ت

خاء4منثلاثةنبهاجاإلىوظهراكور،قانيىصمةعلىالخشإةأرءا!ايثكات4لخهيمةأرفوقمسقوفة

اللبنمنبأسواريتاهان!اتصدسإصةداخلءفىورهمزوقمعقودةوأيدي!مخ!فاخبايخبونينالمصر

)176(491.,..r.,op. Cit., 918 f!!!ل;MORET, op. Cit., 172 f

(Hierakonpolie,Pl. XXVI B (SW

v v v
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والماعز،(ألف004)الثيرانمفمؤلفةلاَلافأعدادأصفلهموظهرت،الأهلةشكلءل

قومهمعرفةعلدلتبسيطةية-مهابرموزعنها!انال!ءبر،(لفاأ112.والاَدميين،ا(ر000422)0

ت!دلمنسب4صهولة،فىالألفوا)فالألفومائةالآلافوعشرةالألفعنتترجممفردةبعلامات

.القرونعشراتبدإلامثلهاإلىالقديمةالشعوب

االدكمنبأ!يرةنعرصزواجحفلفورمجوعهافىالمة!عةكلءإظرأتNewberryوأى

ثأنمنكانإذ،نعرصمنرشيدةعليسِاسةدلالتف!يرهذاصعوإذا.(محفتها)178فىأمامهجلست

وثمة.لغيرهم-خيمواأضهما!-!والدلئاأهلؤومهابينو.؟خهيقربأ!الأميرةهذه.ممثلزواجه

باممذكرتهازوجتهمقبرةفىوجمدتنقوشاأنفزكاه.ت!مفهأخرىالتةسيروقريخهَهذاقئك!قرينة

القديمة،الد)1عواصمإصدى()صايحرساولمدي!دبرر،وكانتْليماتراءيةليتالربةْ،اى-وتبيخت

القريخةأما.مديام!اأهلكل!ْكانتأن!طيربمااحمهافىإيهاإالملكدوانتم!اب،بضاصفيما

حو,'أعدادهاالمسجلةنعاموالأالاَدميينلاف3بينونعرعصزواجبينبطالرفت!مثلفىصعوبةالمفمادة

.مقبولسليمبرباط

حملاءنصصلةصغثلجموعهافىأتمناظرالمفمةفورتسةَاةاِومنهمبهأ!ااكأقدوظهرتفسيرآ!و

6"صدصب"يسمىُجمداوكان،(؟الصعيدعرش)ا"رشالاعتلائهالثلاثدنىبالعيدالمدكاحتفال

الحملمةمواءعلقدرتهيوبهدون!اطهختامهافىالمتيستحيديلةطوءةرخهايهْ،النهايةفىعبلحمنى

البحرىالوجهوتاجصةإلم!ميدص(!يهايضامرو،العيدحةلخلاليؤديهامعي!نةوحركاتبطقوس

واضاف.لهماحكهفىمجيدةجديدةفترةبدايةوإلى،عايهماسلطانهامتدادإلىإشارة،أ!حرىعسة

اءأص؟رأصدأو)917(نعرص!ع!ولىغثلقدالمح!نحةفىبعةالقاالشخصيةأنالتةسيرهذاأم!اب

الدلتابشاجالملكظ!ور،ثينىالثلاالعيدم!يرتةوز!.18(إ4)ْإجهموقرعمهمعفاالذينالبحرىالوجه

اكلاثةالرجاليرفوو،"يخةثالثلاأءيادهمفىيخيةاكارالعصورملوكلبعضورتصاىا4مظكتحت

ندالملكطاقةةعلىي!بههاماظهـرصاصةوهى،المسورةاعةالم!داضلالطقسيةحركاضهمأدواالذين

.)181(سقارةفىالثلاث!كأبعيدهزوسرالملكاحنفال4نطة8فىالطبمةعلييماثل!اوظ!رما

(P..E!* wBERRY, "Menes" in .W BRUNTON, Great Ones of Ancient Egypt, .p521(VA

(ED.MEYER, GeBchichte, ,I;802 DRIOTON- VANDIER, 'L Egypte,.)135)( 1V

)018(24.,.SCHOTT,op. citاسرىباعتبارهمجانبهالىبطتأعدادهمالدينوأتجاعههوللملكخضعام!الرىواتجره

9(.Hierakonpolis,)pمقمعةنقوشفىالمحفاتعلىالجالساتبهوص!بماالثخميةحدهثيىووعف

ص،.ةولاالجضازاتفىيظهرونالكنوبأنفاندييهوعارضه(op.cit.,,25)258.تكلنوواعتبرهاالمقرب

.VANDIER,Op.)2.مابجنازةنمرمرمقمعةلمناظر cit., 406)n

)181(16,PETRIE,Royal Tombs, ,I.1p %Vمنمجموعةالىوقرإطم،*!!الوومنمجموعةفبىواعتبرهم

بصحبونالتاريخيةالمصورمناظرصورتهمثم،بقليلبعدهاوالعهدنف!عنبطأقةعلىظهرواالراقصين

-op.cit.,.261.الكبرةالجنازات See also, Archaic Objects,,221222; Hierakonpolls ,I XXVI)A
حينالقدساءبهصدينةملوكالىيونكرهرمانيظن!لمايرمرورأو،المداحينمنجماعةالمووهؤلاءيكونوتد

Mitt.Kairo.).الجبانةابوابعندالمتوفىيتقبلون IX,)4691( .I)f83حاشيةراجع
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،وذ؟معبدهاْيعني،ووحأيرقعمعبداءورت،لعيدبا!اتهامدىلاندرى،أخرىمناظرؤممة

آنبةمدخلهعند،وضعتالبوصءنديطبسورم!ورفناءعنعبارةف!و،يكةالقدالبدائيةالعابد

،ش.نقاضماعلاهفىيرفرفصحارعالكانفىوسطهوارتفع،تفعصصاملفوقالتطهراءلمخمصت

الإطلاقعلىالالهاصمي!ىرصضمالهارىالممهـ-ذاخوأصى،يى"يلهإلىيئالقاصديهدىوالمعبديميز

رمضهفوقهاوظهرالمعبودمقم!ورةخهاس"فىالصإءوتصدرت،(الهيروءإفية)يريةاالصصوال!أبةفى

جبعوقالمحبودإلىيرعزالذىأوالبدشون،تحوقالم!بودإلىيرعضالذىأبامنحليكونةدشطاهيئةعل

البوصمنالصقفمقبيةالمقصورةونجيت،لهباصمبصدفيماسيتالتىالقديمةجبعوترب

بعوارضءدراضهأودصتتفحهَصثحريةبسثقاننبهاجوادممتولكنبالحصيرءدراضهاوكسبَ

.يئ)182(قوخشبية

اصلعرمنعرعلةبأداءتر-!رهالجكنصلمةفهى،المر!بالعيدما!لمةالمعبدلهذاكالتوإذا

ال!لتا)183(منالثاكإ.!يبماثضكوقببهوارمحبدأو،يهمديهفىجبعوقمحبدبجوارالعيد

بعا!ةالبدساصةفىالمعبدينلأصدخفيفغوذجبوجودأخرىثاحيهَمنتفس!يرهايككنأو

938،اصراجع)ليةالحا!حرجماقربش.ممدي!أوفنمدي!فىكانتأنهايحتملا)ىالملك rn).

كاظهوت،تإبعةغزلانثلاثهْشغلتهامسورةمتسعةحفرةعنعبارةةإصدا!االحظيرآناءا

بنيتصخيرةف!ىالأخرىالحظيرةأفا0)184(لطيفغرينىصحفىبعفهاخلفتجرىكانتلو

القديمة(المصربةال!ابةدطاء،ءحرفوت!به)طويلضيقجافي.ممدضلالأرضصطحفوق

للعيد.المعدةياالفىصامقكافتيرتينالحظأنحيواتاتالةنعليغلبو.ووليدهابقرةوشغلخها

فهى.مش!لازالتوهذه،اماوالأْ(الأسرى)الاَدب!نعنبرةالمهال!بيرةالأعدادوطبقى

دَ-ثرةتجولا"بكللالاح!هذاأنولولعيد،بااحتةإ،قبيلالفرعونغنصهاحربغنجمهَعليتدلةد

الدلتا.فىعلي!اصشطرْالتىليمالأقا4وماثلمصكاناعاإحصاءعليتدلةدوهى.المأشيةأعداد

منلفاأمرونوا)ثالمأئةكانهلن3ور،الأولىمره4َالأعصرمنذفعلاالإ-!اءفكرةعرفتوقد

وصدهمالرءاليمثلونأم؟صِلنصمةاومةمناطهَياثراَ!لمون؟أم؟الدلئاأهلتعداديكثلونالاَدميين

يىير.غيرالواخفىذلكتفسير؟طفالوالأال!ساءدون

،وأعيادهصداثعهدهاأمننحتلة"زكلضهاعنءوربعدمنالرنمعلىنعرصمقمعةنقوشدلتوهكذا

أسلوجهاودل،وأرائ!،مومقاضدهمو-واسق!مشهموحظامعابد!مو!ئاتأهلهالملابسنحتلفةوروص

182()16.4791,+4,Architectural!95!كSee, BADAWr. Alex., Le

)183(24.,TT0HCS.op. citنهايتهائالمقحورةتوجدحيثنفهابهمدينةتمثلالمسورةالساحةا!ويفترض

ذلك.ملىيدللامنظرهاولكن(op.cit.,)406.بهامصحىأوجنوبهاعلىأنهافاندييهظنألما()4

922
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دا،صغلمهااىاال!ورمفرداتثرة3منالرغمعلزا!ضطاع،ناقشحهاأوفناضهاءنطيبةكفايهْعل

واصلالةأويةالأرةصزطوصا!د"منالرنمءلىطاعوايتنالإمكلبقدرواصونلآمنهاصورةصيظهر

بأن،علاعةالايتقدرمناظرهوحدةبققأن،المنظورقواعدعنوتخايهالصورفوفءبينالأزقية

والخلف.الأماممنالمقهمةمناظر4بؤأيهإتخهءورأ%وسقهفىنعرص!ورة-مل

يبئولم،نقوشحهاغلبأوءاعتت!شهتأخرىمقههةرأسعلىنخنفىنعرصمقهمةحوعثر

رمننةوتخه،نفسهنعرصيكونقد،مفمةم!(لمةداخلالب!رىالوجهبتماتكلاحيصؤرماغيرعاي!ا

برداءأصد!مب!ا!هورت!شم!ارءمءلمطءورعjؤكلتا،ءفين)185!فىايى-مونناللاحص16أوالأتباع

يمَدمونؤفاوةيلةطوبل!ىفتهثلاثةر6يضاو،الأولىصزيةالتارالعصورأفرادبهؤر!قمايلطو

لأمثالهم.ءؤرتقمايفةطرد!يةبرة!ةيقومونوياهموهدابإخهمةرا

صوصلىانمقبضنقوش،واعيادهاالجديدةالوصدهاحتفالاتءورمنالضرببهذاوتز!ل

يرفعونوءلساقزيهامتمدونمعينةيجل!ونجاسةصيلمةوشعورطىذوىال!كانءفوفامنص!ورت

وقي!ل،الترصبوءخي!بهو!حفىأعلىالىالأخرىيرخوأصفلالىيدامنهمكماوير!،أخرى

.)186(معينةأورادتلاوةفىجماستهمفىيشتركونكانواأنهم

،!-برثمْ

!؟!

-ا!

!!يرتوء!!ال!!

كا!المِ\\!الملأأأط/1

"ثء،

جم!.!ا

مرمصمفمعةرأسعلىكاملآقض(31)صكل

185).pl.XXXVI. Aأءهنا!Hierskonpo

186)3.".84,pl. RVول
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الصادمىالفمل

وء!ادرهاالتارفييةرال!صوه!دهات

محدودةواءط*-اتعلاماتإلىأهلهاصرراءببدايةقديمشعبلكل4باتاراالعصورتبدأ

منجانبينوتدوالزيسيةادث!محوأخبارتس-يلفىويستخدموخهاال!ابةطريقءنبهايتفاهمون

لِقطرعنبتطاو!!الاكتفاءعنوالايجاز،عو!ايقالتاليحتطرولوالدينيةوعقائدهمالديخويةمعارف!م

مم!ىتبدأهىأو.الأساطيرطر-!عنليهاوالرصضالرصميقعنطرإ)يهالتميحاإالاكتفاءاوالرواية

التىللأ!جيالأحوالهبمفييصةواوبأنفسحهميخهمتارفيه!تبواأنأطهيحاولالذىالعصرايةبإآخر

.م3بأنفتليهم

ث*جهاحفارةاءطباغبدايةوها،ب!!يهماأويئخم3يناعتباربأحدعادةالبدايهَهذهوتقرن

بةبالظت!غهـستقرةميا!ىيةوصدةفىح!م!اائتلافبدايةو،تهايزةمقصودةمتجانسهَقوميةبصبغهَ

.مستلمقرةدائمةأسسعلىوقىسيهاوالإدارةالحمبفئونوت!تم،شثوضهابهاوتسجل

بدايةأ!بصسَ،بي!إء"من!االأولالاعتبارعليبأءو،الثلاثةالاتحباراتهذهعلبناءو

زمنهاعنب"زمنهايختلفو،وصدهفع!4،ءضةيةاعتباربدايةقديمشبلكلبةالتارالعصور

.)1(الشعوبءنءيرهعند

بداواقدوكانوا،م.قالىاجلفالأأواخرمنذيينالمصردنصافىالثلاثةالاعتباراتوتوفرت

يقةطر:ية-ينإطريحتملفيماوبدأوها،القديميخهم-إرنجرءنالأضيرةالفتراتخلالبةالظتباشير

عن-نبريقةطروكانت،عايهااشروايريةتصووأخرى(17هص)رابمالشيوعلهألِقدرلم4تخطيط

الكتابةابدأواالنهرينبلادأهلأنالظنعلىيضلب)1(

تطورواثمم..قالثالثالألفأوائلفىبقليلبعدهأو

الثاالألفأوانلفىالتصويريةكالهمكريتأهل

فىميكيناقأهلوعرت.بقليلقبلهأومق.عثر

جاأو)المرارأساهلوكب.م.قحرالرابعأو

وكتبم..قعرالرابعأوعرالخامىالقرنمند

وم.ق.العاشرأوعثرSaLJlالقرنمنذالهجانية

والتخدموكتابنهمالاغربقواستماد.بفليلبعدهأو

انججزقالكتانجةعصورلجينما-تأخرت.القريبوجهعلى

اليها.أللزتينيةحروفهمخلالهالرومانأدخلالذى

فيه،الممريونبدأهاى111المهدنفىفىلتصويرية

وبدأ.قليلةمهودبعدالمماريةالكتابةالىمنها

المادسالقرنفىالخطيةكتابتهمبدأوائم،مق.نى

عثرالخاصالقرنفىالكابةالاغريقيةالجزبرةشبه

الممارىوخطهمالهجائيةبحروفهمالامفى(ريت

بالحروؤ!نموصيمالفينيقيرن(يلوس)جيلأهل

الوفتنفىفىناليهفىالكنابةمرحلةبدأتربما

.مق.التاسعالقرنمنلىالهجائبةالحروففيهاا

القرنوهو،الميلادىا،ولالقرنال!البربطانيةر

يم2ا
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ىأ،الصوتيماالمقاطعغرضتؤدىاءطلاحيةعلاماتإليهابم*واثم،لجيةاكقربصورتهيثىءص

نواعهاوأأعدادهايدونيزواتهروا،حروفثلاثةأوحرفينذىص!وقمقطعءلىمن!اعلامةكلتدل

حرفا،ينوكأمرمةأر11)-حمااعندعدضهالمغت،!ائي!حروفاإ)يهاأضافواثم،إضهمقياممطالبلتنى

عصورهمعندهابدأتأنوتصادف،إخهمكأتطورفىالحاممهَالخطواتهىمعهاجهمتجاروكانت

!ي!!اجمعواأنعلالمحاؤظهَروحدفعتهمنجطيناطينذلكمنذالكابهَعلواءطلحوا،التار!4)2(

يرآعحواروحعليهتغلبأولهماإنظلوواحد،آنفى4اله!ا!واطروفا!حوتيداوالمقاطعالأشياء!ور

عا-4للنقشي!لمحومقا.!ايقوموماالمجريةالاو-اتسطوحعلنصوصح!مبهنقثواوقد،والزخرف

علىالدينيهَنصوصغمة*ضبهدؤنواكا،والمقابربدالمعاجدرانوعلى،والعاجبْوسوالأالخشبمق

شئونهمبهوقدمجلوا،والخماوطءمرةاكالموربينيرح-حاسرنحهتصرانجهماثاوظل.البردىءفحات

خيرايزيدالخطينةينلِ!قالةارقولم.تجمعهمفىالهامةوالعة.دو3داب!مئل!مرصابهودونواالحكومية

ا-مرءِ.االيدو!الرقعةخطبينووالعناوفياللافتاتخطوطبينالحالىالفارقعن

أطلقواز؟فأدمجوهأو!!ميزواوإن،بةال!؟منى66س!ثى!"ُب!ةاظطينءنيونمرالمهوعبر

لأصاب؟را!وأءدقداسهَإلىإشارة،المقدسةالأقوالأوالربأقوال.ممعنى66مدونثرر31ُعل!

اضتراعه.فىالأولالفضل

،المقدسالخط،!ىالهيروغلينىلخطااسمالأولاظطعلىأطلقوامصرإلىالإغرتقوفدوءندما

استحدثهثالثخطعنأضلا،نوقىال!6اظط.ممعنىالهيراطيئالخطاصمالثاقالخطعلىواطلقوا

،اخاقامخط6منو!ؤرهخهاو42فىإيجازاأكثروجعلوهالقديمةأوا!حرعمورمفىالمصريون

.الجهوركأبةاوالعاماظط.ممةىالديموطقىالخطاممعلإ4الإغريق2المقوأ

أمحاجمها61بدالتىالقديمةالم!ريةال!ابةءورغرابةمنالمعاءمرةللعينيإومهماأنهوالواغ

!فأنيمكن.ابةالونصذهفان،اقديماافىخ!مرال!المأمب!اوسبقوا،عاملاف3و-سةنيفمنذ

!ورأجمرةتطوراتغيرليست،لاتإةأمكانتبيهةعر،آاليوبهان!التىالحروفأنقدرناإذا

!أوحرفحرفوحسبنامخهاالاَخر،بعض(1أءول4مهزعليهموعزتب!عهااللغاتعالاءعرفقد؟4

ثلاثةمنعنكاةعبارةكانالذىيةالرالأبجدية.نالأولواطرف،يعهَالمرالأزرفييةبةالظفى

)2(,See;.K SETHE, Ursprung des Alphabets; Das hieroglyphische Shriftsystem,;3591!!+!3 and .S SCHorr

9391.,VomBilde zum Bruchataben. Die Entestehungegeschichte der Schrift

0491.,TheWisdom of the Egyptians!!!ك!،.W.F

4291.,ArchaeologischeBeitrage zur Frage der Entatehung der Hieroglyphenschrift35!هم!،.A

eroglyphigue", dans Annuaire du Collegeءك!،وو!هـgine et la con.,titution Premiere duي،،،كي".CAU!.ءط

.duFrance.4591012 f

5191.,Hieroglyphen3!و-"5!س.S

الصيدقبلالبحرىالوجهقالكتابةظهورفارفومنهمالباحثينأولئكبمضويرجح

303.(65 f63د,,.op.cit)35!ه!*!،
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الأقوحرفها،ثورراسإلىالأولىبصورتهيرمىوكان،أليفأؤألفوهىبعةأرأوحروف

لكلةاختصارغيريكنلمالذىابيمحرفلثالثاوحرفها،.ليتإلىهيئةالأوذصورتهرعزتىالة

.جراوهلم..-لرأسالهيئةواختصار-ل

علامات-انبإلى.مقالراجللا!لفالأصةالفتراتأهلمنإبدعونايونالممرواقدى

المأئةأى،ومفحاعفات!اال!مراتعفجهاعبروابسيطةمافردةرموزتصويرإلىوحروز،!بةالظ

إلىلهأاستخدامهموأفضى،()3(المليوناى)الألفلفوألفالأومائةلافادوكأمرةلفوالأ

شةعسوصدةفىالكبيرةامدديةاالمجاميعتس!لوسولة،ومضاعفات!االصثراتوقسمةضربءمهولة

واصدةنظرةفىجمهاتلمانالعينتمتطيعدَ!لة

البردىءفحاتلصناعةخر3ءناىبتطؤر،واطساببةالظلابتطاعالفكرىالتطوروا-رن

قشاتهرارءنل!فضوالةضارجمارالأظافوعلىعايهابةلل!أالسمارواقلامالمدادواستخدامالبيفحاء

تناقلتيسيرإلى!هذلك،وأف!ىالمجرلوحاثوعلاماجواوالأبؤسالخشببطاةاتعلالنصوص

تص-يم،وتيسيرالشضع!-ةمعاملاتهموحفظالح!وميةأممماالمتخظيموإلى،جيلإكجيلمنمعارفهم

ية.إممارات!مثمروط

ووصدةاطضارةوحدةوها،يخيةالتارمصرعصوربهمابدأتاللذينالآخرينينالاعتباروندع

التعرفوصراصلالإجمالوجمهعلىيخيةالتارالعصورممصادرصلىز؟لنبدا،اساجاالفصلإلى،الحم

.خاسب.إمجازفىوصدضاقديكاعايها

وهى:،تطجموثلاثفىياتجوزيباتبىيةالمصرةيؤالتارالعصورؤالحفارةمصادريبتبهويك!ن

ونصوصوالحرفالةخونإروآْ،ح!مهممن4بضوصيونالمصرالمؤر-ونمجلهاالتىالرمميهَالإر

الرواياتثم،الاَنحىىعغاكشفالتى4والفلسصاماليةواالأدبيدوالخطوطاتالأؤرادوشاجمالدين

ومؤلفات،.ممصرائصلتا)ىالأصبخيةالشعوبنصوصمنكليرهاتصوفىساهئمالتىالخارجية

ءلاثءنيةالسماوال!ضبوقصص،يمةدالةعصورهاأوانحرفىزاروهاالذينوالرحالةالمؤرخين

.بهـاأنبيا!ها

اخهاويسحلونبدأوامنذعدةاصلمصقىاقديكةامصرفىاطمموصينالمؤرخينئلوساتطؤرت

شقينذاتالأولىيئيةالتأروسياضهموكانت،.مقالراج)فالأأواخرفىعودهموحوادثملوكهم

)3(

)4(

.dlagender agyp8ح!للا!Die53!!سلأو.andZalworten bei den Agyptern, ;1691 K2هـلطهـ!.K SETHE, Von

...andRechentechnik der Agypter,3191; etc5طأ! !" Arithmet!!!9291;.0*!كا,chen Arithmetikهه

-6291القاهرة-الممريةالحضارةداويخق-،يمةالقدممرفىالرياضبات!:صالحالمزبزعدراجع
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عل،صدةعلىفعهلاوصلالحدثا-دثا،طككلواممال-وادثتسجبلعلىالأولشة،فىعلوا

الم!بيرةا،ةاحورؤوسالإردواز*ءأتءعنفض*،بنوسوالأوالخشبالماجمنخيرةءقاتطاة

ملكءكللعهداكأريخعلىقال!ايىقهافىوصلموا.يخيةالارعصورهمبدايهْقبيلاتخدامهابداواالتى

الحولياتهذهودونؤا،!لىةعلىفعهل!صلاوليس،وا!دةدفعةلحولاحولا،الحولياتيقةبمار

يكنإتو،الفرديةاطوادثكس!يلا!تضدموهاا)ىيرةالصةقاتاهطا1ةكأمسعلىدونوهاماأول

.والجلودالبردىجذاذاتمنباقيةمنهتبقلمماعليكذلكمجلوهاأضمالمرجءن

الخاس!القرنأواسط"ىصدةعلىفرعونلعهدصيؤرخونيونالممروا!كتبةالمؤرخونواتهر

مرى2معامنالايممء!ولمؤرخنجمع،جديدةسبيلاسا!ؤاثم،الآنحتىنعلمزيما،م.قوالع!!مرين

غيرهمعهمجلهاأوومجلها،مترا.طةتجةص6ممةقافىعصرهسبقواالذينالفراعنةحولهاتالخامسةالأسرة

.الكبهيرةالمعابدفىأقاموهام!فيرةجمريةنصبوعل،4الزليمبالحمودورالمل!القمربردياتفى

منهاالأكبرالجزءونقل،البازلتمننعتص،من!العددأوالنصبهذهلأصدأجزاء!رمةوتخلفت

.القاهسةبكتحفا!خرىاالأجزاءب!ثوبالرمو،حىرباصماءطلاصافسمى،قلإةبصيالرموسخفإلى

طبعو،يخيةالتارام!ورا،لموكف،مويض،-ورتإعألملوكبا"فيتارلخامسةامرة4الأمؤرخبدأ

منذاكمداد!ولأرخ!اثم،!يهاحدثتا)ىالحوادثبأهمأعوام!مبعضوحمىز*اماعاماحولياتهم

وأرخ،عامينصإجرائهعلىذمرفالدولةكانت)3(؟4!لمأ!عامتةدادوهو،الأولىالأسرةأواخر

ذيثعليوقىتب،عهمره-ىاليمائسراتقبلمامنذ،قرونسبهةءتفتراضهازادتلحوليات

ولكن،خرآ-:خاالمبالغةإلىو-ن!ت،صيااسذاجةوا4باليساطعنهاباتهكأا!ضا!طبغتأن

أضها:وها،أسايىينعلتغتفرأنيماكنفي!اوالنقصيادةوالزةوالمبالةوالسذاجمةالبساطةعيوب

نقطةأضهاالاشبارهذاعلي-م!بهاو،امَديماالصالمفىوقئلإبهاالملوكأخبارلجعمعروفةمحاولةأولكانت

قرنابعينوأر!سةنجوعصرناسبقىالةمؤرخهـاوأن.لةطوبقرونغيرهاسبقتوأضها،البدء

فصلبأنتجهفى!خاالوضوحشرطفراى،السليم؟اكأرشروطمنتعتبرلاشالمبادئثلاثةؤيهاالتزم

اتحوإبينوفصل،يةالمصرابةال!فىالحول4إلىعةيرعئرأيىنجطومخرحولصاصداثبين

الأقدممنوحوادصهمالملوكاءأبتدوينفىىالزالزتيبورا!.أزقىبئط3خروملكملكص

ءلوكبالرصضلىجانبماءن3ضنىفا،وواياتهفىالاستطاعةبقدرالنقلأمانةوراى.الأصدثإلى

حولاتفىفهوناهونايفصلوبدأ،عهودهمتدوخهالماىاأ!اهـ4دونبأ!ائممالأسراتقبلما

شاء،ماأ!يراأممبثم،أخهارهالاتوفرتحسبماالمكتوبةالمصادرذاتالتاريؤيئالعصور

أخبارها.يرمنال!ثوعرفظلهافىعاشاىاان!امسةالأسرةحولياتفىالاساب

ناأحياوأشار!مو-كوماللةراعنهَوالمامةانلماء4المذثتاتعددامنيئ"تارسياقفىمؤرخناومجل

فىعودهمأوفدوقيبصاجهمباأروأعيادالرس!يهَأعيادهموذكر،وةرىمدنمنأصإمهبمفىصرماإلى
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وصدها،بالأعواموليسإوموار3كبابعفح!آحميةضهايحددواشطاعأن،يةروتجاجمةحربعوثمن

.)5(صدةعليءامصو3-ورهالذراعإالنيلناتفيضاارتفاعاتوجمل

جدرانعلالفراءنةبأمماءالرمميةالةوائمينتلوفىيينمرالمهوالمؤرخينادضَبة-مودواتهرت

بذكرهاي!ضَفونو،حينا-ممهمبسنىءهمtأسيثفعونوظلوا،البردىذحاتوعلص،بروالمقابدالمعا

القليل:هذاومن،القليل!ضهاغيريقولم*اقوائم!اغلبللا!سففقدتوقد،خر3حينابعهَسَا

القرنمنالأولالنصفضلالتحؤممسالثالثعهدمنكاتبن!ح!اوهذه:)6(الكرنكقائمة

تحهفيئافرعونهؤروص،اكر؟كاجموعةبأقمىالفخممعبدهءنجانبعلى،.مقءثمرالخامس

!دهءنالةريينامماءيسجلأنطاعوا!ت،اصلافهاس!اءمناساويتينصدواإكنهباوقرإتهبدعو

عدهعنالبعيديئأحماءيسجلأنعليهعزول!ن،يىا؟تسصلاوالوسطىالحديث!الدوكينفى

تقاممواالذينالض!افالملوكأساءيغفلأننا-يتهمنوتعمد،صرو؟صاتسجيلاالقديمةالدولةفى

اسيطرةاحاولواالذينالأجانباله!شوسالملوكوأ!اء،الأواطالانتقالعصرضلالمصرشئون

.قالثاالانتقالعصرضلالالبلادأمورعلى

م.كأمرقالراجالفرنأواخرفىمعبدهالأولداضلسبتىعهدمنكاتبجما،ا:)7(بيدوسأقائمة

وسطبالدعاءشو-!انعهدهوول!فرعونه؟جهاؤر،وصوسقارةمنفربسكربتاحبالدعاء!مبودوعنون!ا

ءفهم66،وأ-عىمنىرُباممالأسلافأولئكبدأ،وأسلاف!صاأمماءإلىالصلاءلواتوأصالبخورعبير

الثس،ابنأى"سارع"3خربعبارةًلبعضأىملكوقدمبلقبُوْ؟سو6؟)بعفهاقدمامماوسبعينستة

ذكرعنعامداوتجاوز،فىالثاالانتقالمرء2وح!ماماشرةوامةساكاالأسرتينح!مبدورهوأغفل

اعتبرهمينالذئاباوأقرتوناخاالةيلسوفاءوأس،اثااكتؤشايمال!2الةرعون4-!مهيسوتتثصا

القديم.الدينتقاليدعلى%رو-،ممارقينظفاؤهم

كانثوشىيدىمواطنقبرجدارعلىمجلتإْمماو،طكباصملمننش!لوهذه:)8(سقارةقائمة

13القرنمنالأولالنصففىفى)الثارمسيسعهدفىالأعيادعليانىمرفينالمثقفين4ال!،كهارأصد

أبيدوسلحةقا-ذوشليجهافىعذ)،الملوكأساءمناساو-سين4نصصا-بهـاْممافيماوجمل(م.ق

)،(

)6(

)7(

)8(

-7ء91القاهرة-(فيهالفوميةوبواعثوعناصرهمفهومه)القديمةمصرقالتاربخ:للمؤلفراجع
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ملوكصادسعن!بباممة!هابداأنهالمثالسبيلعلءنهاكان،يسيرةاتلافاتمعمنهالع!دقريب

أعلىإلىأسةلمنبدأهاو،منى3باوليس،(بنباأوص)بانباصباممذكرهالذىا!"ولىالأسرة

.أبيدوسئدةقامثلأسفلإلىأعلمنوليس

النادرةضهااقصاصونقلتم.قكأمرلثالثامنالقرنممرىمؤرخوقد!بها:)9(توريْبرفىية

نحوواس!4خطىزجم!ا13ص!اوخطا،إ"إفأسبتإيماالياإين-ورمتحفإلىعا!يهاالعثوربعدالباقية

،جموعاتفىالملوكأعدادي!خفأنعلالتبويبهذاس!لفىوصل،ا!اريخىالتبويبصلةص

جمعأنا!ا،ل8ِ!ىعلىذكمنوكان،زيهاحكتالتىم2العواإلىالمجموعاتهذهبعضونسب

وصدةفى-؟ةمسنواتوةم،واصدلى-اقفىمنفمديخةفىعاحمتهماعذواالذفيالفراعنةأساء

،يهذكربعنوانكأمرةيخةالثاالأسرةفراعنةجموعةوعنون.عاما559رأيهفىمداها%متصلةزمنية

وفزة4اسمن!مفرعونلكلوجمل،(الحاليةاللشتقرب)"6تاوىإيثت(العاحمة)علوك"ُأض!م

بهاو%،رالأ!بالمدادبميعهم-ممهمفزاتبمحثم،الأسودبالمدادواليوموالمض(ربالعامحكه

بأساطيرإيكانهإلاالتاريخيهَمل!ظعليهلِفسدولم،...لِوماكأمروسبعةواصداوشهراعاما213

عطبعدهوأرخأتومرعالإلهبحمفبدأ،القديمعرشالبلاداكألإءفىنصيبابابجعلتللا!رالتىقومه

بهمانتهىحتىعاءا33126%رحم!ةو-حل،عام003أ!دم-عمدة-مل،خرين3بابأر

وا!سب،اتباعه3نفأواعتبرواالأسراتماقبلملوكإليهلتسباْالذىحوراللكالمعبودْإلى

.(ا)ْلش!!يتهوالمتجسدينوظفاءهورشهأنفسهمواعتبرواالأصراتملوك4إإ

،مؤرخلعهدهمبقينالساالح!ملع!ودأرخواالذين،المعروفينالقدماءيينالمصرالمؤرخينخر3كان

،م.قلثالثاالقرنخلالقالثابطاليوسوعاءمر،ممنودفىولد،ليتونماْأونيتوما"ُقون

بالافةدرايتهءنففحلاالقديمةو-طوطهاودياق!ابلدهبتاريخدرايةوعلىببلاطهاتصالعلوكان

.)11(عمرهفىالحماهلفةنيمااليونا

أسلافهأسالهبءقواستفادالمرويةوالقم!ص-وبةالم!الأسافيمن4تارفيماندؤنوبمح

وءلماصدودفى،أحمدث!مإكأقدمهممن،خر3بعدواصدايينالمصرالملوكفرتب،عليهاوجذد

نسب،أسرةثلاثينالأسراتهذهتبو)،أسراتفىءفهمالقرابةذوىوجمع،عن!ملحهإ"إ

جرجا،كأقربمنواصدةنجعل،ز؟ا-ممتاىا4العاصاواتالبلدالىخر-تإلىمنهاواصدةص

ةعبفىطيبةمنوسواها،الوصطىم!سفىاهناسيامنو.يرها،الدلتارأسعندمنف-ءنوأخرى

)9(95915291,The Turin Canon of Kings, Oxford!ذ*!ئ،.T!ه،!!!!!هح!*.A.H

؟3-21ص-القديمةمحرفىالناربخ:صالحالمزيزمبد)01(

عونتوالممبودا-فيهيتداخلاصطكانأنهعوريهبفنرضوانما،الممرىاسمهأصلالىللأتاهتدلم)11(

..السائىأوالراصمعنىيحت!لكاناسمهانيظئأنهمتىجرجىالدكتورمنوأذكر،الحربرب

4491.c .f .W .G WADDELL, Manetho, Cambridge
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عن!مشاعتيقهإخربأ!ءمكلأنر!بهم،فب!أبابالأرحؤكرةمنالآخرهويبرأولم،ا!ءب!

لهة.3أنصافاواولياءاعتبرهم.ممقمب!إوعقب،عصرهفى

العهودلبعضفذكر،إ)جهاسبيلاوجمدماالمص!اسيةالحياةمعالا-خماعيةلمحياة-ؤرخأنو!ارل

!ىفىالحقيقة،فأ!ابسياسيةونكساتوطهيعيةديذةوسجزاتيةحضارطفراتمنشحهدتهماأهم

خلطالتىاوطر!فةأخبارهوكلن.أحوالابعضفىوالأساطيرالمبالغةشوبكساهاعنهاوضلأحوالا

طبيهاكانأةالأولىالأسرةمنملكعنروىأنه،المبالغةءنوألوانالمحدقمنإثاراتينيها

الذماءحقفيهتقررأنهنيدالثاالأسرةمنملدًعهدعنوروى،ال!سجفىفية3نحطوطاتكتب

بسطةتلمنطقةفىخلالهانثمقتالأرضأننة!!ماالأسرةمنآخرعهدعنوةص،الرشولايةفى

زوسرالمكعهدظ!رفىأنهفقصالعظيمإلمجوتببذكرىواحتفظ.3ضيفضكجراصهامنوهلك

.المنحوتبالمجرالبناءطرتقةاتجدعمنأولوكانبةوال!اا)طبفىبرعإيموتإسيد!حكيمرءل

.مزؤانحلصافاوصعهدهموخلالعهدهمقبلالبلادأ-هـالوصفاله!سوسلمحنهَأرخوعندما

منهايتعلقمالايها،شديدبكذريختونمارواياتطناولالقديممصرلاريختجناكأازالتولا

تقسيمفىسنتهعلىتجرى،ذاتهالوقتفىلازالتولكنها،ح!،موفزاتالملوكلأعدادبتةديراته

قرابةز!اأسرةأولوعهدع!دهبمِنف!لأنهمنالرغمعل،أسرةثلاثينإلىيمةالقدالأمراتالحاكة

قىنا.ينعشرمناكثرفيهنعيشالذىالعمربينوعدهبينمضىوأنه،قرناثلاث!ين

،يفالفيمانحتصرأحدهاغطوطاتثلاثفىاليونايخةباللغةتاريخهمانإخونكتب"

مننفرء-ياع!اقبلءضهانةلأتاطظلحسنصثأنهلولا،عايهاالأتاموعفت

الاقتباسمنرغبتهبققمماولهافهمهبقدرجهامغمكلوايضحان،عهدهأعقبواينالذالمؤرجمن

وأراد،م.قالأولالقرنأواصحرفىولد،توسفأوتوسيفوسيد!عرىرجملعنهافنقل.منها

،لالأءةعاjJوالدثر!بالرجسرماهمليونأيدى-قىكصراغركاتبدصاجمهوداعنقومهيداعأن

الدعوىهذهوشفعاله!توسبينوقومهبين3بطمايرلإخونماْمخطوطاتفىوجدأنهءوسففادى

با!ممكابهوأصدر،4معظهفىباظرافهَلِمطختسجيلا،الفراءنةحمةقراتسجيلبة

Contra Apionemبصونأض!دأى.

يوليوسأيثحهرهم،مبأشرغيرأومبايثرتقطرعنآخرونومؤرخونكأبدايون!اْءنونةل

الراجالقرنفىعاشالذىيوسيبيوسو،الإلادىلثالثاالقرنفىعاشالذى)أفرثكانوس(الأفر-قى

.الإلادىالتاسعالةرنفىعاشالذىجرجسأووجيور--وس،الميلادى

الأكبرثأغمالخاصالاريخل!تبةظلالقدي!ةمِصرفىالقلائلالعامالتاريخكتبةجمانبوإلى

وجوانببدالمعاجدرانوظلت.فواصدةواصدةم!اخرهموتسجيلةراعنت!آعهودحوادثتس!يلفى

يمتةوا،ولم!همأكراشاتنفيذايتةلموهاالىيرقالارالاعلاممجالاتاهممنالنصبوسطوحالممملات

عقائدهميرلتارومسرصاالمصورللتاريخمعرءاكذلكجعلوهانمأوإ،وصدهالمكتوبلتارجباةيها
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ب!محروومناظرتقواهمومظاهرزراشتهمممافىءنتسسلملهماشاءواعاي!ا،وجملواالقوميةواساطيرهمالدينية

.()12الأدبوووحيةوالدعاالفضرالوانمنزاهيةبأءباخ!هذكوصبغوا،اسصاراضهموأخبار

التاريختدوينفىبنم!يجهاالقديمةممرفىالشخصياتلبمارالفوديةوالمناظرالنصوصواسمت

مناصب،ءنوماولوهومنمثماتبعثاتووحروبجهامناممالأمحا!،اشتركماتسجيليقطرءنالعام

ودونتميقدونجرتكاالأصداثيصورصيسلاءادقاوالمناظرالنصوصهـذهبعضيمونوقد

قوةمنبهيوءفواأني!ون.ممأيصفهموا،لموكإلىشىءكليردعاديراتقليد-!يكونأو،تض!يم

!ه.ذلكمننصيبلبعفحهميكنلمولووعدلوقداسةبأسو

النصبوعلبرهممقاجدرانءلىومجلوها،بأنسابهمفراشغماهغكابأنسابهمالأفرادبعضواضم

وتقهىم.قمنإثاااقرنافىأواسطكططإنسضصةضضفيدىأء!رهمكاهنوءن.ؤيهاأقاموهااىا

طءمروهم،الذيئافراعنةاأمماءبعضمحj.I،-.ء،ةبلقرناشمربعةأرنحوإلىاجدادهأمماء

خنوميدىمهندسوكاتجا.)13(منهمص4و-فيهمويزيداعداد!فىيئطىءأناطبمىامنوكان

تقصكااطاماتوادىفىنصاًونقش،الخاس!القرنوأوائلم.قاسادسااقرناأواخرفىسْطإبرع

مهـخدسيْنمنهمثخينااةدموكان،يمةداةاالدولةأوائلإلىجهموعاد،أصدادهاحماءمنا!ط25فيه

.)14(إلمجوتبامظيماوولدهوهاكانفرمثله

،خاءةيةوالادارسيهَالسيابؤا-:4،يمةالقدممرفىمالعايخالحاريرعحوكالزليسيةعنالمصادرهذا

معاداغوص!ورتتف!يرهمياتومستووحرفهمأهلهفةون!ورتأخرىمصادرالتاريخلهذاأنغير

.وأشاح!مغممرا!فى

وتماشلها،ورسومهانقوشحهاليبوأساومعابدها!اشأهرامهامنبقمايمةالقدمصرفنونعنف!بر

برها.ءقافىوصدتاىاوال!بيرةال!كيرةوالزخرفالرفادوات!فضلم!

ظروالمناوالبيعوال!ثراءعةوالصناالزراعةمناظر،يةالنظربنوا-يما،اليوميةضهأحياشئونورتوص

تجهاأالتىالعاديةالأدواتمنالضض!ةعدادالأالعمليةجوانبها،و!ورتبرهامقاجدرانعلىيةالأسر

العملسيروقلدواونحازضهمنعهممصاهيئاتفيهاالضاعج!3التىالصغيرةوافادج،!لمموهاوايضاهلها

بمتوشأهلهاومشاعوهمنةمالاتاءورتالتىوالقضاتاامث!وىواتلمةوالطوالقصيرةئلالرساثم،فيها

ببعض.بعفحهمءلملأتئق-ةاعن

وقصصوأثارتعاليممنوالخافالبردىنحطوطات4تضصىمافيهايةالفكرالحِأةعنتوء.

النظريةالهدسةمبادئعناتكاصهي!ءنممافضلا،وفلسفات-اتياةوروأساطيروطب

ثمة.القاالز؟سيةالمنشمات*واالطبحِقية

المزيزعبد:والقوميةالاريخيةالمصريينمعارففىتأثرهومدىالتجيلهدافىالصدقمدىعنراجع)12(

32-37صالابقالمرجع:مالح

)13(.L.BoRCRARDx, Mittel zur Zeitlichen...,,3591;orfaK29 f

،0(14 )itمحاه.K،!!+!3 Imh
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اطسابوءورالبادةخاظروةناشيدوالأالذعواتنصوص،والرو-يةالدينيةعقائدهاعنوعبرت!

اكوا.لجتوشونامالأهسمشنتتها!صالىالدين،وقىاتيلوءورهمالمعبوداتثيل،وتماالآخرةوحياة

.الموىوصت

ق!ءحهابة"،وهامفهومسناز!ولتأوانا!افىمصرالقديم*فىيةاط!ارلمحياة3خرانمصدرانؤممة

ومسباتظألةطمنا،ماءمرقيءمنافىال!ديمه*!اقيقىكهما،ْو،ررهب!اأكىلمووليسوأساطيرها

ليد.وتقاوعادات

ميممةعبم

وأعطت"خهاوأخذت!4القد،ءصالمتوسطالبحرمرقىاكوالحوضالقديماكمرقشعوباتصلت

الفراعنةإلىي!بونح!م!اب!ءأعا!بيرا،واتسااطديظادولةعصوربهاخلالتصالات!ااواتسعت،لها

امتازتاىاالقوةفتراتوضلال،.لينهمبماترالتىالسلامعهودءلالفيه4المباوالاحترامالودرساءل

دو،منمحوصتعمدتكا،العمارنةئلرساباصمعندناادفوظةد!ض،1تعرفرسائلوهى،بهامصر

ب!ضهمنثمبتالىوالمنازعاتاطروبفزاتخلالؤجها4مبابادعاءاتيينوالممرمصرإلمىذىءان

أنهيعنىعطذلكوص،يينالأشورءالتراعفتراتفىونجاء*،صمفهاأتراتوخلال،بينهاو

المقارنة"الدواسفىتهـاوزيه،بجيراضهامصرعلاقاتيرفوفىالخار-يمةدرالمصاتيه،منالرنمعلى

أنهإلا،لعشباوالعكسوملوكهالقديماكمرقاءمناصصمروهم2عامنإلىلنسبةباالفراعنةع!ودوتحديد

.الحروبوالخ!امفتراتفىأمالم!لامفتراتفىتفمنتهايىواءالتىلغةالمباروحإلىماتماالاطمئنانيصعب

مصرإل!ايجةوبرريف4الإغريرةالجزوشبهالصةرىشأ3منيقالاغروالرصالةالمؤرخونووفد

!وءت!مفيالتخدام--نذاكءاَيمَاالرددعلى،وشغم!3بقليلماسبقهمنذأوم.نالسادسالقرنمنذ

ابالاتوال!اع،فيوالثمرديىةالساالأسرةوش-فىقئقةصجنودايقغرالاوا-ينوال!ريونصينالأ

ظة،وفىا!هاومثارها-؟كاعنوهؤلاءهؤلاءمنالأخباروكاعهم،يخهاتجارهمأما+االاقتصادية

والمؤرخينالرصالةأوككوأشحهر.ب!ا4إبوجزرالصةرىآسيافىأصلافهمء*تءنإ)جمقىتوا!ا

لي!رنامىالهار(!يرودوتوس)وهيرودوت،م.قالسادسالقرنأواخرزارهافىىالذالميليتىشوسهي!

الأبديرىوهي!يوس،الثاقنصفهأوفىم.قا!لاسىالقرنأواسطفىزارهاالذى

مى!ففىزارهاالذىالصةلى(يودوروسأود)ودتودور،م.قالراجالقرنأواخرفىزارهاالذى

الأكبريلينىو،م.قالأولالقرنمنالأضيرإِجافىزارهاالذىاليوكأيونواسترا،م.قالأولالقرن

الذىألعجوزخالوجوفي،الميلادىالأولالقرنمنقالثاالنم!ففىزارهاالذىالجغرافىيلينوس()أو

أوائلأوالميلادىالأولاةرناأواخرفىزارهاىال!خايروفيا!)منتار-ا،وةم127عام-فعاش

والمقدونجين.نذيقالإغرءن4،خاصيةوالاس!ضَدرمصرفىأقاءوافضلاصنأولئكوص.فىالثاالقرن

توشينوسإراومخهم،ء"خعهاوأحوالالقديمفي!اتارعنو!ضبواؤجهامواطنينوأصبحوالمةالبطاعصور

،4لِةلإغرباالطيبيينالملوكإحمامنأحماءوثلاثيننيماثما.ملهبصديلومجلالمصرىنيتونمابعدعاشالذى

است!اهعاولالذىوهورا*بوللو،إممأو-سينثلاْلةغهقاإلىأضافالذىالمزعومللودوروسوأيو

أيتصاطيرها.موزوعصبت"كاءور"دلوليقطرعنفلسفاتها
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سواهصنوهؤلاءهؤلاءمنورصالةوجرافىمؤرخص!نصببيخنلفانالطبيىمنوكان

فهمهومدى،بهأإقامتهومدى،في!ابتمارءمرفتهومدى،مصرعنوواهفماالمحدقتحريهمدىفى

،والاجمابوالغفلة،والذكاءوالافتراءالصدقبينتهطافىجمععنهاممهمكل!اكتبهإنبل،اهلهاليدلتقا

الحموا-د،اوب!عاصد!معلياطعدونيحولمماذكواحد،وكلآن،فىوالذموالمدح،والتهم

واعد.بحمعهاكاباضهمعلى

يكتفوالمأضهمإلىمعرءنوالمؤر-ونالرصالةاولئكرواهفيما!نواكالغثبينالخلطيرجعو

يكةالقدعصورهاحضارةاستقصاءمحاولةإلىتياوزوهن!اإ،و!اهـارضمزصينفيهاشاهدوه!ابهْل!ابا

دذإلىايتطاعوا!ااكهـبي!حضارات!مبينوينهاالم!ار؟اتعقدأوبطإلىواعقدوحماولوا،كاما

وسيهمبةالغرلحضاراخ!مالمستترالتعصب،إماءدينبأصدذلكإلىمدفوعينوكانوا،سبيلمن

عاصرت!االىالشر!ةاطضاراتفىالغرابةنواصعرضقطرعنيخرهاعلتفوقها؟واصاظهارإلى

الأطباءلجدمصران.نهوميروسأوديسيا،مذكرته.مماذلكمنا)ضدعلالافَان1.1و،وسبغتها

ايسطاوالفلاسفةسولوند!مرعالملع-4كانت-ممتهاانمنورددوهاليهمتواشوما66،العالمأهلأحم

وعراقةوأمجادها3ثارطعنيسه*ونهكانواوما،)15(موغير!يودكسوسووأفلاطونيتاجوراسو

يخهمتارعنماعرفوهلايربمبينماالسنينلاف3كلنعددكهيرإلىير-خأنهحمعواالذىيخهابارنتهاوقدميأد

بكلوذاكالتاريخهذابينبطللريقالطريضيىواأنلذلك،وودواالقرونمنمحدودعددل!يرالقوى

الملص4الرغبات!ذهوالمتممرونيونالمصر-"والتراوالأدلاءا)كهنةوعرف.الأسبابءنتكطيعونهما

يفهاتحرزادثم،يفآحراكثيرامن-ع!هنتوقصصبأخبارن!صهمفأثبعوا،والمؤرخينالرصالةلدى

منأدلا!هم.ممعوهلمأؤذصهمبةمووءوبةالم!المصريةاللغةإلمأمهمألعدأنفسهمالمؤرخينلدى

والنوادرالشوارديتالس،العادىالساإ)يهايفدكاممرإلىوالمؤرخينالرصالةاولئكبعضووزرر

المغربفيهمتواريدضلونبوناسترارءيفمعغمقالكاودَ؟وا.والحقاء!القواعدشالسمماأعش

مصرعنتهيابذكرفا-مظذلكعنبعفحهموزاد.()16بلال!واأوالن!مأوالحنمنشىءنهكأالةول.ن

،أخرىبلادفىطوفأنمدإلاب!دغابقيبهاولم،إيجازفىدون!طمملاحظاتوذاكرتهفى

ماكانأموراوصم،ذاكرتهفىبهوا-:فظشاهدهمابعضءايهفاختلط،وطنهإلىعادانبعدو

يعممها.أنلىينبق

الفرعويخةالعصورعن،والرومانقالاغررخونوا!الرصالةبهأقماأنهوذلك!ولومؤدى

يينالمصرمعاصري!محياةعنوءفوهمابعضإنبل،شديدبحذريؤخذأنينبفىخاصةالبعيدة

)15(;،5 ;177 Summary of Proculus; Life of-+؟9!+5*5!!!؟sarogahtyP31-,Seefor all these; Oduss. IV

2791.,Agypten7.!أ 87; .W ScauBABT, DieGreichen5"!*!.!حمل,Vies desphilosopher!

"5!م!لاثالأ!"52.88()16
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حيناتصويرهفأحسنوا،طنطقهموسوالخا!-ةنظر!مبوجهةعنهعبرواالعينرأىرأوهمالذين

3خر.حيناوتقديرهف!مهوأساءوا

الأصاطيرنقدكلبفىااخذواالذينالمتأغرقينالمؤرضينأو)ئلمنالميليتىهي!يوسكان

بمحاواجهاإالمؤديةوالبلادفاوسزارمماور،وليبيامصروزار،ابطالهاخرافاتواشبعاد

مؤلففىوقصصمااخبارهاعنوء!ولهلعجا!بهامشاهداتهونهن،زاروهاممنعنهاتهمصلموما

مواطنهيطةخرمنورةصنهنهالأةلعلياولرص!4يطةخرصنهإنهوتلي،البحر-ولرصلةحماه

البلادعليهاوأثبت،(الصغرىآسيافىميلبتوسإلىنسبة)الميليتىأناكسيهندراصكرافىالفيلسوف

يفهمو،عنهاالمؤرخونرواهماإلااخبارهامنيتبقولم،كاماتهمؤلفاضاعتوقد.)17(زارهاالى

ويحتمل،أرة!احيواناتوعقالدلابموينوعنضهاومشكلالنيلفيضاناتعنش!دثأنهمنه

و!وتجمررددهاثمرنآة!داهفآه،هول!كَا!ولهالخهر!هبة)أوالنيلهبةمصرعبارةقالمنأولكانأة

.بعده

اطضاراتمواطنمنيخرهانهنمصر(الصرىأسيافىيامنكيراي!رنا!تى)الهاهيرودوتزار

كتبهمنالأولىالنسخةفىرصلاتهأخبارومجل،المتوسطللبحرالثرقىوالحوضالقديمالشرقفى

)18(.صإتهأواخرفىبتهاكاأعادثم،.مق443-448بينتقعماةترةفى

بلقبش!رونلقبه-!نفعلى،اختلافا!بيراكتبهوعلىهيرودوتعلىالحمفى*التارواختلف

والواغ.باطيلالأأباالمحدثينالمؤرخينبعضومماه،بلدهعداءلأكحيزبابلوتارخاضهه"،يخر)ciاأبى

ميزاتتَبهفنى،الاَراءهذهمنواصدلراى!ؤضعأنيمكنلامنكتبهبقىفيماممثلاهيرودوتأن

واهلها..!رعنماك!بهوتلكهذهمنيتيناو.عليه!صتسبمماخذوزجمهالحهلصاتحتسب

الظواهرمنءلأْ،ي!ش!ويث!دهكانفيماأحيا؟اآ*ليلابراعةوالملاحظةدقة!يرودوتتفتلم

وشاهد،!جرةب!ريةأ!دافاالنيلبدلتا)لمحيطةالال1علىشاهدؤقد،الاجماجمةوالظواهرالىجمئية

يرسبماومعهالنيلجملهااالىكياتالطمىفةوضاهدكثا،المنخفضةساقهامنابعضتغطىملحيةرواسب

الاغريق،بلادفىيشبههاماواسترجعالأءورهذهءنصيينالمصرتعليلاتوممع،الدلتافىأرض

)17(237-236.9591,,J..B BURY, A Histo! of Greece

of,9391:!امةهدودوتعن،18( Herodotus3؟PowELL, The histoالملم-تاربخ:يماوتونوجورج.له

اليونانى-الأدبتاريخ:خفاجةصقرمحمد-بحدهاوما8ءاصن-المؤرخيننجمل-2جزء-بالقاهرةععرب

اليونانيينالمؤرخينعنقيةتمقيباتويتضمن-اليونانداريخعلىأحمداللطيفعبد-بعدهاوما012ص

الدسم!.حواشيهفىعاعة

urdigkeitنأerتيAgypten:ممرقومنه von Herodots Berichtتا.W SPIEQELBE$ ,o Die Glaubw

,oXVI; .W .G WADDKLناZu Herodot, Kْهـا!9103هـئ6،!ه!!حم!مه!ولchen Denkm3!هنمأ gPمحةim Lichte

9391.88.Herodotus. Bookممرفىهدودوت:كاملوهيب

his"ه،.36-35,12.4,3 book!هhere of Herodotu98ه!عاFor mentioned
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البحرمياهتحتمغمورةيمةالقدعصورهاقالد.لتاكانتأراضىأنوهو،!هاالىاىضلا!ةبهتبثم

وهو.برواسبهالنيلنهرغمااهاوأضيرا،رواسبهبحضعليهاوؤكالبحرعنهاانحسرثم،المألحة

3.صدكبيرإلىمقبولراى

بعحاءنهاا)بلادأغنىوأخها،عايهـاتفوقتأرضبأىقورنتإذاأخهامصرءنهيرودوتوأءاف

قصرباسممماهالذىالثاكأكحاتسحبدوصففىوقال.يانكلءنهايعجزالتىوآثار"ها

ط،واصدع!ميدفىعهايقالإغرآثاراجتمعتلوإنه،قيالكراللابرنتبقصرلهت!بمايها،اللابرنت

كانتوالفنوالدينالةلمكفىالمصريةالمعارفمنكثيرابأنواعترف،4ومحاتلخامتهفىطاولته

المتحضر.وعالمهميقالاغرةلإدفىلأمثالهاأء*

ذلكمنوكان،مقبولةعاهةبأح!مأحياْ!خروجمهإلىيمةالقدالحضاراتبأهلاختلاطهوأدى

بقولهعايهاعقبثم،،.القدي!المصريةالمعبوداتقصصمنعددإلىأشارأنهالمثالسبيلعلي

.6".سواءالاَلهةإعالهمفىالناسأنأعمدقلأ،بابهاأرأمماءأرددوان،أقمحهاأنيدار،واست

به.!دهلقربجم!4فىمقبولابالفرس"!روعلاقاتالصاوىالع!رعن!ارواهيزالولا

"،وفيتيهالموأءور3ثاروءفإلىدفعتهزرائهإرضحاءوعالهإظهارفىهيرودوترغبةأنيد

ةشةو!ى،بعةأرأوفحهورثلاثةغيرم!رفى-قضلمأنهء،به،عملاةيماب!م!4يزجأنعلى

زيهاذكر،!يرةويىياسيةدينيةق!!حازروى،؟4القدالانمالنيماتإم!صدودفىقصيرة

وأسأء،يسوستريىفيإلىفىالثارمسيس!الأةجهاونسب،خوفوةبل(سنوسرت)يسسيزوستر

لم-يثآوالأح!ياالقضابعضوع،بهاسعماقضيةلهاشرصهوجعلواكاظرالظواهربعضفهم

اعتدنياتمرالمهالنساءأنادىيمةالقديةالمصرالعاداتعنصديخهفنى،يعهصهاانلهينبنىيكق

،الرجمالدونحهن4رؤوفوقالبضاخجملنأنعليواعئدن،الرءالدونالأسواقإلىيخر-نأنعلي

فىمناظراءالأم!!ورشاهد!ينعندهالابسصدثمماإْ،وةالص!شى?نالعامالحمذلكفىيكنولم

الفعليةاطياةعنتعبرزظنها،ةوفصفىجمهايكشينورؤوسهنزوقبينراوالةاالهداجملنبدبروالمعاالمقا

التىوالمدنوالةهـىالصإعلأمماءءيررموز-ءصممةأصها-قيقةفىت!كنلملينما،يرهاتموعصورفى-

ومعابدهم،لمقابرهميةالفرورالقرابينأداءفىنجيراضهات!زكأنوتمنواالمقابروالمعابدأءعابامتلكها

كأ،الإناثبصورعنهايونالممرعرأمما?:نثدوالمدنلقرى2واالضياعأمماءأغلبكانتولما

.الرجمالبصورالمذكرةأقليلةامما!هاعن؟عبروأ
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،هيرودوتولهاظكاينيةوالدوالاجماعيهَالسهاسيةعصرفى(أوضاع)91الصقلىديودورتأول

ا!فكتب،وأساطير!عقائدهمتف!يرفىمنهفطنة3!روأيين،لممرإنصافامنهاكزاكانولكنه

واهمالفهمحانوس!بهاتاصناوممرانالمعبوداتوتعاقبالو%ودن!أةفى3راصهممنتواشإليه

واكمليمبي!والتراكمرعينيعاتوت!ثسر(،يتروكا)الملوكلدققاءنوكتبتاتوالنباناتالحيوا

لهوكانت،بعدالموتماوطقوسداتوالعباالصاداتوالأعيادفىو3را?يرهآرائهءنوكتب،والطب

واستطاع،"6جهاضها-جمنالطبيعة-خ!امصران"قولهمثلفىأخرىإلىفقرةمن!ائبماعبارات

!:عنهاامكتبهىللأوءفهففى،سلماتقديرازيماالفضلأمحابيقدرآثارهاويقدران

ت!ليفهاكزةني!امبا4)ضخاكلا)واسعةب!هرض!امصرفىفظلمالأهسامأنالاَرا?لىتتفق

مهندسيهاأنفىشكمنوليس،صناعغاومهارةنجهاءبادقةءلىكذكشحهرغااعتهدتبل،لحسب

وجهودهمأرواحهممنبذلواؤالمهندسون،إد!ائ!انة"إتدبرواالذينمنالملوكبالالمجابأحقكانوا

ورثوهاالىاالرواتواسغخلواغيرهمج!ودالملوكاستغل.ينما،أنرزوهاحتىأف!رهموخلاءة

.،،ئ!مآباعن

القديمالتاريخفىهيرودوتشطحاتءنتقللاشطحاتمنديودور-برئلمذلككأأنغير

عنونالمصربهصدثهماوروى،هـنفلانشاءبقاساطيبةإن!اءجصلفقد،وأصداثهو-كامه

.4فيالحضارةوأشاعتالقدبمال!الموممرتمصرمنخرجت!رات

النحاوزونؤشوالرومانيقالإغرمن933صذكرهمأسلفنامنيمةالقدمصرعنبةالظعلىتعاةب

الرجفى.ممصرطوفالذىبوناسزامعروف!وفماأههموكان،للابإزاءاةصأخ!إرهمتفصيلعن

البيئةؤطبعوًفتهوصضوعاتهزاوجوابعهومنانجاياءنلحديثا،وأفاضم.قالأولالأضيرمنالةرن

احتفالاتهأ،بعضوحفرآثارهاوشاهدالمصريةالمدنأمهاتوزار،بةالنوأقاصىحتىالمصرية

قصةيئذفىالةضلءاحببلوتارخثم.مؤرخوصفمنهلَزأساغوءفو!فهاولكنه

طريفةوءضاتلهوكانت،عنهاالظبةفىسبقهالمقلىودورديكنوإن،2()ْإيسةأوزيرو

يريةالأوزالقمحةانمنرآهماالمقبولةمرائهن2،عنيفةأخرىوشطحاتالمصريةالديانةتةسيرفى

يكنوإن،قزحقوكأكألوإن،واصدلوناكثرمنلهاوأن،ك!ابحرفيليخذأنينبغىلا

الابقالمرجعسارتونجورج)91(

-7،16ممرفىديودوركاملوهيب

64.31,,andfor mentioned items of Diodorus, see his book, I

0(Osiuide (Y8!!هـ*لاءهـ,(.Ohaerones,02)-06 .A Dكا!س!هه!س!5(9د

الرومانية.العمورمؤرخىعنحواثيةفىقيمةمحلوماتويتضمتى-روعا:ملىاحمداللطيفمبدأيضاراجع
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كاتتالس!ضدرى4الأ!فىوتلاه.اتصوأ-طأماصةالحقيقةاءابقدلوانالألهذهيرهتصوفى

الهيروغليفيةالرموزوفىومواكبهاوطقوس!!المصريةالد-إنةفىباتهكألهوكانت(م-015315)

.21()ضماومفهوما

-و!نالومنى،يينوالمصرلمصرشىرريدقدحكلنوالأدباءالرحالةبعضباتكاتفلولم

الغالبيةأنغير،...واقاسيحالقططعبدةباصممماهممنعليلعناتهءبالذىم(

أصإبهلسانعلىصةذاتاصدهمفقال،القديموءدهام!رجانبإلىينمنحازظلواالمفكرينمن

نهلاأكتابفىآخروذكر(؟6)22(مصرفى)!اكتعيقؤالولاكانتالاَ!ةأننعلمإنخا"المتصوفينُ

.خار-!ا)23(يودونممن4فطضلَزأدا!مماا،قدسةكاأواممرفىولدوامنأنءنالعرمبصيعجب

نأبعدو،الرومانومتصوفةالإغريقمةكرىمنذكرناهالذىالرءليذلكفمااخلاأنهئر

الةديم،العالمدولمنسواهاماإلىم!رمناسيا!ىاالثقلصكزانتقا!علىعثيرةعواملت!تفت

وأءبحتالمسيحيةبديئممرأهلدانأنبعدو،بكلكلهمصرعلالروماقالحماخأأأنبعدو

عنبتبيةالمصرالحضارةأءواءبدأت،والسخرةابمفرواالرجسدليلبروالمقااموالأهسبدالمعا

والسحربالأيىاطيرمقوونةإلاوحضارت!ميينمرالمهآثارلايذكرونسالناوأءبح،فشيئاشيئاالأذهان

.)24(كبيرةيادةزالعربالمؤرخينعندذلكوزاد،وا!لرافات

باتكأيقراونمنعلإلا،اه!ْافىخفرالعالمعلضامضاوحضارخهايكهَالقدمصراصواتهر

زارواالرصالةمنلقاعددمؤلفاتأشاعتهاخاسافةومضاتمنإلاو،الأقدمينوالرومانالإغريق

بعضوامهاأهصوشا!دوا،الإلاد-ينشمرمنوالثامرعةالساجالقرنينمنعدةتبافتراتعلىمصر

اواخركانتثم،)25!انلإالوسعهمماأسرارهاوعنعنهاوصؤلموامخهاجان!ورمموابرهاومقامعابدها

اتجاهاتفىالمصريةبالحضارةالاهتماماتجهوعندها،عمثرالتامعالقرنوأوائلعمثرالثامنالقرن

يراتصويرهاوت!وصإصافاوصع!دهمفىا)ظاهيةثارالاَوءفعلىبهاأصوءفىمملاتجاه:ثلأثة

)1Y(هـث!.ول8.8نا.Reoنيها-المصريننحكمةوتعليلالقديمةالمصريةاللفةلقراءةهومحاولالهورابوللوومن

3"33(،)491.F SBORDoxE, 535+ Apollinis Hieroglyphics, translated in Chr. 'd Egypte XXXV

(Die Lehre des Hermes Trismegistos, ,167 .A Noon, in .J.E,.A XI, .127 (flط!58،طط.J

,mundi,1448918.؟(32) (ed. Lumbroso, Accad. die Linceiهـلأ!03ء!ثا)،5؟

11عىا،ولالتزءالمقريزىخط!المثاللبيلعلىراجع)24(

المصريةا؟ئارمنالرحالةهؤلاءتصوراتعنراجع)25(

tains ofلاه!COLTRELL, The m.؟"ةطh5291ء,te, Paris!!س،'Leprobl6me des pyramides dثا،!!هسلأ.

.Pharaoh,;5691 and see Chronique 'd Egypte, XXXV, 024 f
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مقاطغمنءكؤنناضةلغةباعتبارهاالقديمةالمصريهَبةالظفهمأ!ابهصاوللغوىوا(تجاهسلما،

رءل!افيتحتا!لمدفونةالآثارءنا)"فقيبعلىبهأمحامملكشفىواتجاه،رموزمجردوإستوحروف

.الرمالبينو

الفرنسيونهالعالاءبهأتكفلصصلةم،صطتانالظاهىةالمصريةثارالاَوصحفلحركةوو!ت

الضض!ةمجلداضهمنهن1813-9018أعوامبيننتائحهاون!ثروا،مصرإلىبليونناصروبواالذفي

1'مصرًعنوءف Egypte4حDiscription"،منظ!ةاجنبيةمثاتبمات!+فلتحله-أخرىوص

مجلداتونمثر،صد!يرالأهذاوواص!ل،عوسولي!()26روسلينىروادحامنوكان،1838عاممنذ

أخرىوآثارأ،والنوبةمر&مفىالظاهرةالآثارمن3بيرةئفةطاؤجهاءور،)27(9184عامءشذمحمة

إلىجنباورحمهاثارالآوءفسارالحينذلكومنذ،الوسطىومصرسقارةفىعنهابنفسهكشف

المدفونة.الآثارعنالتنقيبإلىالاتجاهخجنب

جمروهو،9917عامفىرشيدجمرعليمصادفةالعثوربعدالسليمةاللغويةالدواساتوبدأت

يخرجواأنالفرنسيون،وصاولبرلفيىالقلاعإحمدىحولخندق-فر!لالعليهعزالأسودمنالبازلصَ

هذ؟انتقالإلىأدتقيرأبىفى؟كهمهزول!ن،أرضهافىوجدوهاالىثارالاَمنئرهخمصرمنبه

.بلندنقيطاالبرالمتحفإلى-ررضيدبينهاومنالاَثار

،فىأعلاهالهيروظينىلخطباكتهتسطراا4مغاءقما،3صيرةسطوررشيدحبمرعلىواجهةنقشت

وصاوله.اسفلهفىنيةاليونااللغةإبتيمسمارا54و،وسطهفى؟وطحورالدظطباصيتسطرا32و

3.س!4)،!تا!3صانجىاثرهما!وكان،3018هضذمولاغمحابدات،ا)باحثينمنعددلخطوطاهذهقراءة

،4 .T Young, and .J .F Champollion!نقوشانإلى1182عامفرقهَافىضهمدراسائتهت(وام!عله3؟أ

إبفانسىالبطالىالملكفيهواوشكر،م.ق691عامأء!روهيينالم!رلل!،خةقراراتضمترالجص

نعقبأنبغيرهـذاا)*كنةشكرندعأننودوما،عايهاأسلافهفرةهـاليفت!منمعابده!إعفائهعل

أعلىفىالمقدسةةالهيروغ!4كأإبظيجعلأنتعهدالمجركاتبالمصرىال!تبانوهما،ينءقيةعليه

بطانت!والبطلىالمكلغةالإغريقيةال!آبةوتى،وسما"فىالشعبيةالديموطميةكابتهوجمل،المجر

يتالسواأنمن؟فعهملمالأجانجاالبطالمةح!م!مإزاءيينالمصريكأاني!ىمماوذلك،اصفلهإلى

أصها-علىالمغلوبةلكرامتهمطتموالدأينةزوميتهمعنيحبرسبيلص

يالزوهأنمننعهم3لمالأصنيالملكعلىيينالمصرالكزنةثأءأنفىفَصثل4نصالثاالحقيقةأما

وفقاتقاليدهاوممر)&ابدثبتالملكإنتقولُرعبارةءفهاكان،متفرقةبعباراتالنصسياؤفى

)26(44-1832.,Nubia,...Pisaهـ4!"هـI monumenti dell' Egitto5!!ول.-طط.I

(27)39184r sus Aegypten and Aethiopien, BerlinاK..R Lspsius, Dnnkma
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البطالىهذابهأثاجمهمفيمايرو!لمالمكشكرسصاقفىعامديئذكرو!اا)لتىهذهبهءار!موكأضهم"نونللقا

.)28(والقانونالواجبالعرفبهيأعسبماتسليمصر

نبةواليونايموطيقيةالدسطورهتضمن،ول!ضهااليروغليفيةسطورهمن!بيراعددارشيدبمرفقد

اللغةإ،وم!رأغمالقديمةاللغاتفىبقةالساضهمدراسانصوء"قراءةفيهالاحثينعلويسر،كاملةضبه

المقدسة!كابةباالةراربةبظتوصىعبارةإلىالإغرتقىلنص"قراءت!م!خلالواهتداؤهم،يقيةالإغر

انعننممماوذلك،ةالإغرية؟ال!شفضلاالديموطيقيةأىالعامةوال!إبةا!يروغليفيةأى

ألفاظااحثونإاأوككووجمد.واصدلةرارنسخثلاثأوجماتشثلاثغيرليستاللاثباتالظ

ألفاظ،وشمايةالمصربةال!فىضهاؤاادصعليالت!رفوحاولواالإغر!النصفىاتعصعدةكررت

لغةبينكبرأتغير!شغيرحروفهالاالأعلاماحماءكانت،ولمأنفسهبطميوس3وا،والك!خةالمعابد،

يينا،!رأنذلك!مي!مر،ويةا،عربةال!إفىبطاليوسا!ممصادفاتعلىالتعرفحاولوا،وأخرى

طيش،ظراا31-الاا?ءايها-طلمقنرَلأراملفوفة.متطيلةراتاش!فىلملوكاءأمماتضمينعلىدواعتاا

وحروفعلاماتبضعرصمم!رفةإلىاهتدواوالم!ريةالإغريقيهَاللغتينفىالا!سمهذاو.ممةارنة

نقوشحهاون!رت9181عامانجلتراإلم!نقلتمصريةمسلةنةوشعلىالمحاولةيمررتثم،مصرية

الأخرى!وتض!نت،IAYIعامؤاعدت!اءلىمجلتيونانبأخرىونقوشالهيروغليفية

شمرحرفاثلاثةوضع،كنالاسبيناإمث،بهةاطروف)بينبالمقارنةو،باقىةكايوواسمةطاليوسامم

منعلىايضزرفَالتىيةلمصرالافةارأسرايحمةابةءثاحثينالبالضكأوولاتمحانتوكا.!وتاكأكأمرااتذ

مثلتحؤممس،نيةورومايقهإغرويهْممرءأكالقراءةحينذاكولاتالمحاواصرت،يلةطوسبقو!قرونا

البر!ىفاتوءثارالآاعلذلكبعدالدراساتوا-عحلت،وشاجانودوميشانيني!برووالاس!ضدر

الصحةمنأخرىقديكةلغةبهتعرفلمممااليومتعرفيةالمصرالافةأءبحتصلتى،جيلبعدجيلا

.)92(والوضوح

3()ْالحالىوالقرنإطضىاابةرنضلالاصلصعدةفىالدزينةثارالاَعنللتنقيبلثالثاالاتجاهص

البحثادعياءمننبجاءنالأئفةطاخلاعشر،واستسعالتاالقرنمنالأولا)شصفثغلتب!رصلةفبدأ

(TA)85-53صى-5791القامرة-القديمةلمصرالحضارىالتاريخ!فىدراسات:صالحالعزيزعبد

)92(1512..J..E.A,5891123; .A .H GARDINEH, Egyptian Grammer,,2791 p

د-جالمقدمة-الممريةوالحياةمصر:رانكةوهرمانارمانلفأدو

(03)The growth and nature of Egyptology, 4791; .G .E DANIEL, A hundred years of&,ح!ط*ةل!-ط

.TheDecipherment of the Hieroglyphs, in .J .E,.A XXXVII, 38 f!!!،!حArchaeology,9491; .F L

للدراساتالممريةالجمعيةمحلة-التاربخشَابهقوألرهاالأثريةالكئوت:بكرأبوالمنممعبد

569-التاريخية
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ثبهاومجاوفنونهامصر!!نوزعنأمالماصتاىااكح!رةةغما-فىبيننهاأفاةينأغابهمكان،فىىالأ

شراءْعلىاياءثرالأإوكاإراظار-ةا"ا-فوفيم!مْاتمداد،سبيلأدربعناالراءف!يىفىوالرغبة

الفردنسيةاطلمةأياممنذالأبمانبمأمانجأةم!مربوابأؤخبيلم!ملىلهمدمرو،عايهممنهاتمرءونهماص

م!لالقناصمعاونةثم،ال!ثمافيين!ىيمارةألِامو-وه!مفىموءدةلف"كانتأنبعدعلممدوأيام

اشقكوهؤلاءهؤلاءيقطروعن.عل!دع!منمفالفمزتراتفىلصالحهمإياهم!دامهموالت

"الفترةهـذهشرورتصعرولم.ياءفىالأءوعاتوإلىالخار-يةافىآحفإلىكثيرةمصريةكنوز

مئاتوفطيمثارالاَهذهمنالهشفطيمإلىشرورهاا!ررتإْمما،والخارجإلىمصرآثارذمربعل

.جمرةما!ية4أهىلىيقدّرونالأفاقونيكنمما؟لم،الجثثمن

جت،ونضمرشاسعآاللقرنلثالثاالرجمنذ3ثارهاعليبالمحافظةضهغالمصريةالح!ؤمةبداتو

بهاوأراد،عل!ع!-دمنذيقالةيمانبتتفكرةو!ى،ثَارللامنظمصخفمصرىإنشاءفكرةةيها

ناأساسعلىبهأفيروجالأبمانبجمةوتجمالثارالاَضىخا!4إدارةينشئواأنوِنالمصرأ!ابها

الولاةواكتى،صيهافىالنجاحلهايقدرولمم!دهافىتعثرتالفكرةهذهولكن،بهامعنيينغيرأءصابها

ييتمماراوجستأ-ي-ى،أخرىمدّةالقلعةوفى،مذةبكيةبالأزدارفىالمكتمثفةثارالاَتجزق

،9859عامبولاقفىمقرهصةكانلأوكمنظ!حمفأشمصروأن!أت،يصهيدع!دفىجديدال!كرةمن

عامإلاالحالىمهموةفىيستقوولم،ابيزةإلىمن!اانتقلثم

سيراليومعنكشف،نفسهييتمار،وشأسهالدولةكلوافقةالفترةهذهفىإرالاَْعناكْقيبونثط

ئ!ثرفىلاالةضلوكان،ودندرةوادزوأسيىوسبدمعاإلىظارالأولةتابايزةفىخفرعومعبدسقارة

بروممَا،قارةيىفىعنهأ)شفمساطبوعدة،أبيدوسفىوبمدها!يرةنصبو؟قيوش!هانقو

يدى،ءمفهافتراتفىمهمرأمورفىفعأ-نبىصشأنشعأنهكانول!ن،طيبةفىعنهأكشف

يخها.نج!فسهتصرفإذاعاجهاال!يرةويذى،يخماغيرهتصرفإذامصالحهاعلىالهيرة

الحرصراعواشمر،الاسعالقرنمنالأخيرالرجفىيينواالغووالمؤرضينيينفىالأمنجِلوظ!ر

فراأوءاون!فرلتسجيلهاالعجيلعلىالحرصوراعوا،قيم!اوصينثارالآعناكنة!ب!!نامكنما

ثمين،غيرأمكان،ينا،براقغيرأمكانبراقاعنهكشفواشىءلكلالأهميةنصوء!ها،وقذرواوقراءة

أن!مولوالصرريىقلبفىوطبةونقادةوالفهومالوسطىوم!رقارة!ىفىالوايمعة-!ودهملهموكانت

-اضهم.فىللا!سفاجانبظلوا

0918عاممنذي!ةوالأصربيةالأورامعاتواصاالجدِاتأوةدضها3صيرةيةافىبعثاتوتوالت

وتلولصقارةالجيزةطقمنافىشاولا،ودكاهامهمرحيدصفىينمرالثالقرنضلالطهان!الهاواتهر

نحطوطاتونشرتكنوزاواست!-ر-تبرومقابدومعاوأهرامومدنةرىعن،ةءصث!فتوسايبةالعمارنة

42لأ
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باشا،كالأ-دالمرحومهوابكودهذهفىاشتركواالذيئيينالممرأول،وكانئقونصوءاكثيرةووثا

.الأجلاءيينمرالمهالباحثينمنالحاةمرجيلنايعرفهممنبعدهأمحهمثم

مصرآثارعنالنقابصشفسبيلفىالحدشةالجهودسل!خاالىالعامةالخطوطهىهذهكانت

والنجاحالفشلزيهاوتعاقب،الةرنونصفالقرن-والىقدتافيمااشرتوقد،وحضارضهايمةالمد

رةاحضنت!اكابأتمثحهد،يةلمصرارةلمجهلموةلحضاورةأصهاءيةضهافىقذمتولكنها،والصوابناطاوا

خصبةءنية-ضارةكانتبأن!او،أخرىقد؟-4لحضارةشوفرمالموالاشرارالأصالةمنلهاتوفر

يل.الطووالعهلوابمدالخلصالبحثمنكثيرايينالمعرأبأصهامنتظلمبلاقئال

(32)-كل

حصنجيثهوفتح،اثلاثينىصدهيخهاخفل،دن!الفرعونحممنعاملأحداثتؤرخالعاجمنقةبطا

)؟(القصوربهضذْممِدعلى،كاحما،خازنهوأضرف،"ن"صجماعة!رعلواْ""عن
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السابرالفملى

مرات4الأبدايةعصرفىمصرحظرة

و-ول،ؤ؟بدأالذىالقرنحولالآراءوتعددت،العمرلهذاالاءطلا-ةالأحماءتعددت

تطؤرتالذىالممدرحولتعددتكا،ؤيماملوكهاستةرالى4وعاص!ذ،مؤسم!يهأومؤل!سه31

.4اطاعط:!،إ"إلتسدتاْالذىالأولوالموطنحف!ارتهعنه

مصرءرشتوارثتينىيةعصرأولكاناعتبارانهعلىالأسراتبدايةعصري!سىفالعصر

.الدموصلةالةهـابةبطبرواببعضبهضحهمفراعنغاارتجط!اكهَأسراتخلالا

Archaicالعتيقالعهمربا!مويسمى Periodللعموروسهقهالس!ي!وزمنهالبعيدزدمهإلمىإشارة

.؟4الة؟الدولةعصورباصماءطلا-اومميتمبا!ثرةأعقبةالتى

نشأواملوكهأنمنيختونماالقديمالممرىإ.رخاءارواهعلىاعمادا،الثنىالعصربا!ممويسى

نواصبعضأو4الحالبالمشاثنجعبلدةأطلالهاعلىقامتأنهيحتملمديخةوهى،كأمديهفى

ملوكهأغلب!أبروجودعنالمأةىالقرنأواخرمنذتواؤماعلىواعتمادا.ليةالحا!حرجامديد

كأ.المدينهلنفسالمجاورةاسدوسجبانةفى

فيه،الكتابةمعرفةعناسلفناهماأساسعلةالئارفىللعصوربدايةأخيراالعصرويعتبر

أسسعلىيةالادارص!اأذوارت!زخلالهال!ملةيةوالحضارالسيايىيةممروحمدةمننذكرهسوفوما

.داء،4قرةممت

فرقافيهالباح!ثونوانقهم،واس!عااصلافاالأسراتبدايةعصرتوقيتفىالرأىواصلف

انمارهإلىالرعزيم!نيقاوأر،ا،فىىب!يديخا)أربأ!ابأصابهالرصضلىيمكنيقافر:ثلاثة

.المدىقصيريخالتأربأصابنصارهأالرصضلىحني!لِةاوزر،الوسطالأريخبأ!اب

وكان،م.ق0004ل!ام43إساالأسراتبدايةيجعلواأن!المدىالبب!التأريخام!إبأءمر

L.!مغم Borchardt and .W .F Petriينمعاصرانصارالهموجدواثم،الحالىاقرنأوائلفى
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,Murrayمثل .A Pochan & .! Nacnaughtonيعتدممنايسواالأخارىهؤلاءيكنإنو.ول

.(1)ياهوقضاالاريخبةفىكتابرايهم

الثاتالقرنحوليدورءطالأ!مراتبداية!تعيين.إلىالوسطالناريخأنصاروذ!ب

H.ومنهم،م.قوالثلاثين Gauthier and Ed. Meyerصدماوإلى,Winlock+.+.

,rdiner!2)حم..P A . Parker and .A )H.

وء!م،بعدهاءاأولثالئالفافيأوائلفىتدأاعتبارهاعلىالمدىقصيرالنأريخأ!ابوأصر

.A Scharff, .H Kees and .W .F Albright3)صدواى .E Drioton and .J VandierL).

الوسط،الرأىهوالآن-ك!المةبولالرأىواحن،عايهايعتمدؤشاقءنيقفرصرأىاوفيولا

!ضابصدشونلهظهرإنوفىقرائنهالثلاثةالاَراءأقلف!والمدىبعيدالتأرغصاءبا*ولاالرأىأما

ولمجسأرزالزلاالمدىالة!يرخالإرصا-با)ثاكالراىوأءا،ةالجةتهـاتءشذإليهرجعوا

قوية.أرضعلبعديثهت

االفا!إلتخفيففىالرغبةلولا،لِقؤرص/هـاشفى؟مناقمفةبرأيناندلىأنالمفروضءنوكان

ولهذا،الثلاثةا!قديراتبينقةال!فاتساخمنوعورغاضين؟!نتفاءيلوهى،القارئعل

ل!مبيرصدكبيرإلىكافيةوشاها،01ىالرابعالأدفبأواخرالحصربدايةبتعييننكتنى

أءراءكا.عن

)1(

)2(

)3(

Quellen and!طم!+،Between 0704 and 0046 .B .C or 0417 and 0451 .B .C or 0504 and :4553 .L BOR

Forechungen zur Zeitbestimmnng der aegyptischen Geeohichte, ,1 ,1791 38 ;f ،80 3591 (reviewed

(..inChr. 'd Egypte,3691434 f

08,9,9391,The Making of Egypt, London4326،ل!ك!!ع.or:0432 .WF

:76.(.! NACNAUOirroN, A schema of Egyptian chronology...,3291 (reviewed in .J.E.A XXIII,027 fة-
.inBSFE. Octobre .5491 51 f،3!،"!*ء 4gyptiens aneم!ْ"!ع!هion desلموللم،.T "Reconst!5558:كلم A POCK

8,Chronologie Babyloniens, Assyriens and Aegyptens,Stuttgart18!حم؟Die7931،كم!3+ول..B:.C ED

2591.,Bandeder Geschichte des Altertums!2591,ي!هـ3ولمح ,68;.f Nachtrag zum

943..gpe" Le Cairo,3291 p!0032:ل'.! GAUTBER, Precis de'1 Histoire d

95.:0311..P.A PARKxR, The Calendars of Ancient Egypt,,0591 .p,75 n

0491,,.TheOrigin of the Anc. Egyptian Calendar, Pr. of the Am. Ph. Soc5!0031-8803:ط**!،*ل..HE

.33.n457و

043.6191,:015!0031,.A .H GARDINER, Egypt of the Pharaos, Oxford

,Griindziige.33،مممطXI)3591(،98؟!3هـ ,2791 ;54 .J.E.A ,2891 ;275 ZAS3!0003حم!!م.or .0285 A

+38.4191,,FruhkulturenAgyptens and Mesopotamieds

17.5291,'L Egypte, Paris0003:+8*،ول ET. DRIOTON et .J VAN

!791.5691,:0892 .H ،9++! Das alte Agypten, Berlin

-.M'Ienesand Naram- Sid", in .J.E.A VI,98"f!0:،+!ح!5*!سع..WF92قا
613,,Manuel'dArch6ologie 3 gyptienne, Paris,5291 I0092:لأه*؟*!ولو.J
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:أحمأءبلاثةالأولىالأسرةتأسيسارقي

سي!ارثهبهأأكدالتىءلايتطونةوشمقمض"نقوشفىص!احبهبهظهر31

.ط"برةطينيةسداداتفوقالختمهيئهءلمنفردانفسهالاصموظ!ر.اوالدكدالصبعل

شك،مو!عأءبحتالنسبهذه)4(و!كنا-بهصإلىا-"برةهذهبترىودنسب،ايدوك!فىمتواءمة

مغَاالوا-دةجمميزيد،بقليلبعدهعاشواitعاءسوهأفرادمقابرسقارةفىإي!رىاكتشفأنبعد

بعة.أرأواتعصبثما،ثمةبرتهحصمعن

ظهراصموهو،(والى11فيطرباءةرأواداربحورأوايارب.ء!ى):عا-ورأوعا

وقا!م!"وظ!ر،الأرضسطحتحتوا!دةحبمرةمنتألفتابصيىوسفىحةشواصمةبرةفىلصاص"

،أخرىتارةلم!ا.الةءمروا-!ةيصورالذىالمرخوداخل،-إرةمنفرداالمايأيةالسداداتأ-ْام

صااسمعنالم!برةاطربعدةعلىذمريتينبيطينلِقبضعادةسرخهحورفوقا!حةررعضالِظهرو

الأخرىهىجممهاءخرول!ن،إلم!-صابرةا،4بترىودنسب.5('أيضاورجماكنبيطينيصوروقدبل

امم"الئوجمد-وتبنيتلزوجتهأمفعلا،لةكانتإذاؤيماالشكإلىدغوا!دةجمرةعلواةعحارها

أوانعلممقوشاالاَخرهواس"وجدبلاطهمنلرجملأ!،المةبرةنجفساخرىوتوماتأصآمعل

إيمرىعزاخرىكثيرةأختامعل(عاحوراو)حورادعوظهر.)6(قراءتهوءمبتب!طجمرية

.)7(نفسهالملكإلىول!ج!ا،بسقارة!مةمةبرةفىعايها

تفرقةقليلةأخامءلىظ!راسموهو،()8(الرا!أواكبتأوالخالد.،*ف.ممأر):منى

انججاريتد!بهابنقادةمقبرةفىعااصم4مهتضمنتءكيرةعاجيةلو-ةوظ!رعل،ابيدوسفى

مةبرةو!ى،(ا4)ْموظإكباراءدإلىأو-،4إلىالآنتأسبأصبحتولكنها،)9(4زوصإك

.ابيطوسفىبرالمل!4المقاكبرىأمثالثلاثةجمهكايجلغ!مة

)4(

)6(

)9(

)01(

+"The Royal Tombs, of the Earliest Dynasties, London ,1091 p "7. p01 L!!ح"Tomb. B 01: .W .M .F Pi

.،8.LIX

01,.pl.,X,2 XI,;2-1 Ann. .S XXXIII, pl. ;I XLVIII, Fig*،ء,.Ibid

.TombB;91 .R,.T .p,8-7 pl. LVIII; DE MoRGAN, Rechorches, Fig.;558 .p,168 and see .A H

412-411..GARDrNER,Egypt of the Pharaohs, p

91-13,.a,Cairo9391 (Tomb3357,) Figكح.!3!يل,WALTER.B EMERY

03..p0 ,99 Figهزه4ة

2,Ann..S XXXIII, pls. Iجارستانجنسبهائم،حورمحاالىعنهاالكفحينالمقبرةمورجاندىونسب

,GARSTANa.!أصأ*;64-63.حوتبنيتالىفحمهابمد in ZASء*1543بم,Recherchesحمه!!هلأ.DE

21.Development, .p ,27 +g3*!كم!ول.ح

637.,Manuel,Iم!أ*حمهلأ!،.SeeJه
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ندؤنوماهيرودوتوذكره،الأولىالأصرةملوكأولاء-بارهإفيتورئمةوةإأبيدوسئمةاةوأثبذ"

.(11)أفياالاعنهارنةسعلىريودوود

قراءةقراءضها:وهى،تمشكلثلاثحولثةالثلاءالأس!هذهصؤعحوصالهاحثين3راءودارت

4صفىوالبحث،ثلاثةأملثخصينأمواصدلشخصكانتإذافيماوالبحث،الام!نقدرم!يحة

واصد.ثخمرمنلأكثركانتإذاالحمفأصاجهاشاج

،نصءصالاْولالاممتراءةعلىالاخو-كنأغلبتفقنا،تالمشكلأيعمرالأولىالمش!ةوكانت

معبا،ثائبانعرىاو،معباثاىبان!رأو،ثاىبانعرةهـأهالذى4!فيكاْلبماغيرقراءتهفىلفهميخااولم

قسمين،نصرصا!مقسمةقزحاالذىشاؤي،ئرهأصدبهاخذيألمإن(و12)تهالةراءاتحتىوفاهذهوأصرعلى

أساسعلىوذلك،خصىال!ثاس"وهووص،حورالمعبودإلى!-بهالذىالحورىالا!وهوانعر

.غيرهبهأ!ديأخذلمالاَخرهورأيهأنغير.()13ءاحبهماثارمبعضفعلافىمنفم!لبنالمقطعينبهتابة

كانإن،ودأصلفناهاالتىفىالمعاببعضو،سروه\!ء!رأوءافىالثاالاممقراءةعلىواتفقوا

)14(!يسةتابنثلالاَن-قماتثبتلمألةابالنسبقدجمعفمم

وعارةم!م،وغيرهموجاردفىاوكاباريرىومنهم،منىاثالثاالاممقراءةءلىءخمهم!"تفقوا

اكأبرتالتىالهيروغليفيةالعلامةانورأوا،لذيئ-وفي!ْوفيىونافيلجيورليةمنكلالقراعةهذهفى

وهى،العرشوم!مدىالتوجمنصةتصورء*مةءردهىغاإو،إطلاقا31ءكت!للا،لهاس!

المتأخرةالعصورقراعةواعتباررأيهمفىعنهالئحاوزيذكأوهكذا،"خوبايمم(الأهراونسذكرت!اتع!ة

.ا(و.ليمانهـا)ْ؟خهوخلطاخىطأكما3باله

1(1).AbydosList, ;I Turin Pap. If,;11 Herod.055;99 Diod., ,I,05 and see ZAS XXX, 43 f

)12(.V.VIKENTIEV, in .J.E.A XVII,67;.f Ann. .S LIV, If; XLVIII.665 f

13()157..ILL,dans Rec. Trav. XXIX,;34-33 Recherchee II,)6191(,1117 fول!شه.

سماهالممبردةرمزاالمكةهبئةواعتبرجيببمضالملكا-فىمرمغطحترجمةبترىواقنرح

TheWisdom,,0491)46،محيتحبيب"الالمترجموبدلكبممحيت" of theEgyptians)

ولي!ممبودهدانعرأناعتبارعلى،نعرحبيبأىمرنعرالاسمفقرأالرأىنفىالىحديثباحثبرعاد

(G.GQRDON;547.إ6طب!ب in. Ann. .S,9491217)f

.EMERY,bp.2،الهfig.8.1الم(ايسةصا)14( cit., p!أخامه،بعضفىاسمهبجانبالعبارةهدهظهرت.كث

وهـره،حتكلمهوهىأختامهبمضفىأخرىكلمهوظهرتونفس!هاقراءتهافىبهررايزاللاالكولكن

ا!ر.أوالحمئكلمةعنكعيرمجردواعتبرهاجاردنرلهثانيااسماونيوبرىبنرىاعتبرها

411,.Rop. Citشه.R .T ،18.1p XIV, ;99 EMERY op. cit., Fig. ;91 GARDIN

,dansSphinx.خ!ك!،0111مXXIV,114.عXXV,602بم15( III, 78 1 NAVILLE, dans Rec. Trس!!!9*+ط،
65-64.،8،.op.cit!!9!!،،ل!س!س.ibid., XXXIV, 117 ,.f VIRENTIEV, op. Cit.; Rط-د
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يظ!رلموالكفاحالحربمعنىعلاممهيدلالذىمحاالكفا،تعقيدااكزنيةالثاالمشكلوكانت

مماكته.توحيدفىنصيبهعليدلأوكفاحأوحربفىكهاشترالىعيدللهمعاصرأشعلى

دولةؤسمى3أ!يتهعلتدلكبيرةآثارايتركلم،الأولمتالأءحمرةتأسيماسإليهنسبالذىوءى

نجوالأولىالأمرةع!!انقضاءبعدإلاالاعتبارهذاعلىمعروفة.!ريةوضقةتذكرهولم

يرجكاأجزا!هأمنفقدتهفيمااحمهتضمنتيالرموئمةقاأناؤترضناإذاإلا،عاموخمسمائةألف

.()16جماردش

الفروضهذهآخرواق!ترح،أيىاسهبهعاءلىتغابيمانوالثلاثةءالأممابينبطللرعدةفروضوظهرت

تلةبالذى؟مرصولدهتبعهثم،الأسصقءفكانأنياورا،جردسلوفبرغاردجماردنروالانمنكل

الاسينبينجمعتعاجيةبطاقة؟ممَوشعلىرأيهمابنياو،كفاصهصاصلةلىللاشارةالمحارببلقب

الإشارةفىهـغبتهيحنىخأوذلك،ءا3باوأتجعهكلكأا!ممالأولسطرهاكاتبهابدأو،وءمنى

والحيهَالعقابإلىمنىاصمفنسب،الإممينبينيفرقأنتعمدثم،الثافىعدفىالأولتكريمإلى

جومقأوا)طهيرجوسىَعنرأيهمافىيعبرالسةفمثلثجولىقداخلومجله،والدلتاالصعيدقير

عنلم!براالاطارداخلورممه،ا!لكةرا!حورالمعبودإلىعاولدهاصعلنسب؟نما،اكلمحنيط

ثإاحماالأولباء-بار،والذ-"4الوضعفىإإحمينابينيةكأقأنأرادوكأنه،المل!القصرواجهة

وأصاف.زعرالحمفىاست!رحىلمكامماقالثاواعتبار،التطهيرجوسقكئئجثتهاتقرتء!وفى

معينة،ممناسبةالب!اقةتأرجفىبرغبةجماردنرفسرهاأخرىنحت!رةرعضيةعناصربطاقتهعلىال!ت

تحنيطهاأوكط!يرهاأب"جثةفيهمتوشالذىالجوسقارةلزممرَلبهءا-نةرصالملكرإبحاسبةوهىءنا

نأ*كنالتىالفروضومن.الفروضحملةصفىزاللانهأإلاالتفسيرهذاشطهصةومع.()17دفنهاقبل

بلقبتلقبثم،نعرصبامماشخمىااممهفى،ن!مىواصدالمكالثلالةالأحماءاعتبارجمانيإلىتوضه

ويثجمهه،15أواكبتممعنىمنىبلةبأخيراتلقبو،يةالحرجهودهمجاحاعتزازا!المحارب)عرا

شأعل-وجدلمالثلاثةاءالأسأنإلابدورهالرأىهذايضعفولا،دولتهأركان"تثيإلىإشارة

.)18(معانعرص(؟)ءىاممىبينحمعأؤءخ!وجمدوإن،إطلاقاواحمد

قصرهفى!هاالعليالطاتالم!كزتؤ،الدولةرأسهوالأسراتبدايةعصرفىنالفرءكات

بتوربيرءت"التعبيري!!نكلإالرممىسلطانهمنوباخ،-برْيسويسمىكانالذى

."6أناوالدولةالدولةاأأ"ُوهـو،فجهاالمقدسةالملك!ةازدهارعهدفىزرلنمهاكللكمرءتالىاخيسلو

16()804-704,.op.cit53"حهح!،ول+
(M..B GRDSELOFF, in Ann. .S XLIV,927 ;f GARDINER, op. cit.,504 .f \( V

(R..T ,.II XIII,;29 and see for other detailed discussions, SETHE Unters.،181,23,34-33 DRIOTON- )(A

831-828,1،Manuel3;162-161لأا!!8)*حمه.VANDIER, 'I Egypte
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منهاخهدفوا!ى،قومهمقدساتبينوفيهانفسهبينوءلوأمماءألقاببعدةفرعونصوتلقب

بدايةعمرخلالوالألقابالأمماءهذهمنواستقر.بلدهحمفىوالديخوىالدفيسلطانهلِوبهدأن

:(91)وهىالآخر،عنامختلةمغا3اكل!ملأوصد!واورةعلىصالفرعونرهاقياقدثلاثة،سراتالأ

باممهيحم،لايثاوريجعلهوحوربالمعبودالفرعونءلمةيؤكدكاناسحموهو:الحورىالا!حم

اي!ولى،الأسرةمؤسىأ-د!عاحور3،31الإإذاالممبرةافاذجومن.ثخم!يتهتحسدو

الةرعونبهتبةوكان.الحربءقرأوالحربحورأوادطربحوري!ئقدأنهأصلفناوهواسم

المل!،القصرواجهةلِمىور""سرخيصصى،كبيرإطارداخلعادةالحورىاممهيسجلون

ساكنه.ب!ىوليح!4القصريعتلوكأنه،حوردالمبيرصضلىناهضاءقرافوقهيصورونو

)21(و(!!!ا!!)!

الىالصبدحاميةنفابة،ي!ينالقدبالربتينالفرعون!لمةيوبهدكاناصموهو:!النبتى3الإ

.*ناهضب!يةإ)يهاونيرعىكانواالىالبحرىالوجةحاميةوواجة،العقاببألثىإليهايرعئونكانوا

يصبحو،نا-يةمن-اصن!صاشرتيصبحأنهوب!نهماوالفرعوناصمبينالربطمنا!دفوكان

.)22(أخرى؟ا-يةمن،ب!ا!فعاأوالقديمهالد!يةلم!ئتهماممثلا

البوص،يمينالقدالمقدسينينلشعارباالفرعونلمةصيوبهداصمكانوهو:4!االنم!:لجتى3وا

هذهتأصيدمنالغرضوكان،ي!4القدالدلتامملكةثاروالنح!،القديمةالصعيدمملكةشارالأسلأو

يئ.الشعارءا-بتىالقديمضينا!ل!ينمنلكلاكسىالوارثممظهرالفرعونإظهارهوالصلة

ثلاثومنيء-!محيناعلاشينمنت!ونترةعباالعمرملوكأمماءبعضءوظهرت

الذهب،طةلأوالذهبىالمافل.ممعنىالعبارةهذهؤثييظز،.وشجم!آخرحيناعلامات

.الآنحتىغامفااطقيقىمعناهازالولا)23(الذ!باسماوالذ!جماالاسم.ممصىشيفرجمهاوقى

Al)

)02(

)21(

(22)

(23)

Die formals*ولططةولء.royalitkpharaonique, Paris ;1291 Hا!.A MORET, Du caraetkre religieux do

76-71.,Eg. Grammer!،ح!ح!+وو!.Entwicklungder Titulatur, ;3891 .A H

01.R..T,.I VII.,12 IX,,2;3 vol. II. XXV

،الأسطءمنغ!هاضمن،الحوربةلأصمانهمالملوكاختيارتبريراتصورتالتىالنموصأمتعمن

ونوجههربهفيهاواصتقبلهاليهافطارلهانفتحتألسماءأبوأبأنفياويدكرالثالثتحوتمىنصوص

طيبة،فىئرقوجملهثديدبفحلأثبهجعلهتد-لانولما،لهخلقهوحىمنألقابهلهوتخربنفه

..."(طيبةأى)واسةفىالمثعالثديدالفحلحور"الاعتارهداعلىالحورىاصهاصبح

0091..J .H BREASTED, A new chapter in the life of Thutmose III, Leipzig

اتصخلودخالدةملكليةجحلقدربهكانلماأنهابختىالمهاختيارعنالثالثتحوقصىواضات

،السماءقرعخلودالملكخالد"هوا،عتبارهلىاعلىالربهتينالىينسبهالدىاسمهامبح،الماءفى

,K.SETHE,11بم!ة!ئهinMitt,3."+ءه+ت!كا Mahasna (GAnsTA1Ta), ;21-02 .R Weill, in Rec. Tr. XXIX

24.7,,Recherches,I!عثمع!س!ك!،,u op. cit., ;7 and me*9موول!م!ف
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ر.ممأ،بتنورب،الصعبدىستبالمعبوديربطهمخاصااقيباالأسراتبدايةفراعنةتحذلم

المحعيدىالأص!لذوىمالح!بسلطانوتذكيرهما)بحرىا)وجهأهلحفيظةإثارةعد(فىءن!مرغبةعن

الرنموعل.لواةتحتبواو!اربهواءتربخوافعلاحوراتهبلواالأدنينأطفهملأنأو،عليهم

الضمنىالاعزافلهذاوظيرت،كنيااعزاؤاحورنبجماالىبىتيكلترفونارالةءةراعنةظلذلكءن

الملكثخصفىممثلينقىاهمامنأى)24("وستحورؤىمن"بلةبزوجاخهمفتلفت،صورثلاث

وهو)25(،(و!!مىستوزراعحورصاق"بلقبموظفيهمكباربعضوتلقب.زوجها

ب!،الذىلمولاهالمنفذةوالذراعايةالم!االم!بأنه!ا-بهيصفلِفىت!ثرلةبالظنءليغلبفيما

فيهاحتحالذىلملكهءا-جمهتمثيلعلييدلكهةوقلقبهواو،وست-.رثخصإىببننفسهفى

تضمنالذىالسرخفوقالملوكأولئكلبعضظ!رثم.صتةإع(بأس)و،حورساق(ثجات)

ينمعبريموناأنوها،مهبول!اكا،برأ!ينينالصةرهذينتف!صير؟كنو،)26(!ةرانءهمأس

برانلِصْأو،بتينالرأىفيفبلمقافىبينالىأىنجوىالاعتبارهذاءلىتيةر3وععاوستحررعن

27().الممفترَ/ينالمحعيدiiiاالد!رطينرعض

ثخصياضهمءنالتث!توءهـوبةبعهمتصآت!ينصعوبةإلىاب!موألهك)Uاأسطءتعددوأدى

أنوىئمةقاوتذكرهم،وحمدهـايةاطهـرمغبأص!إلموكازهـائمءنائمةاةتحتفظفقد،يقينعن

وت!تد،)28(غيرهامنفَزأهـبيتيةالم!أمماصهمبذكرئمةاالةثارالاتهغلينما،وحمدهاانتيةابأحماصهم

بهْال!وقلة،ءنهالمتبقيةالآثاروقلةابعيدالقدمهنظرا،الذاتالاسراتابدايةعمرفىبةالص!وهذه

وتفسيرهاالإم!نبقدرصيحةقراءةئهأعاقراءةمحاولةفىعيرةمت!ارضةبمآراءنمس!ىوفولهذا،فيه

.الإم!نبقدرمقبولةب!م!يرات

،ابزأسإ"ارتجطتالتىالثلاثةالألساءبعد،الأولىالأسرةهـاعنةاوليةحورأمماءستهَ؟ارالآكدتأ

!مصبهوcيمتينالقدالمل!!نرىلضماإلىأصا-هـا!م!به،إحميناوخرآإممابم!م!كأةلىوأءافت

)24،

)25(

(26)

(27)

28()

426.,See.A .H GARDINER, Eg. of the Pharaohs

0912,II,،88**;128 XXVII,;69 XXX؟.ثر.

8,4;Turah, ,1291 .S ,47 Abb ;5 CLEDAT, in Ann. .S XIII, 115,.f pl. XIII ; .R .T ,I pl. ,V ,12 VI!ثا،حم!*!

and.!،.ول;491 see .R WEILL, ،1 et III dy

3،-ممملأ،20113ع ,121 Kees, in ZASزر*.dansRec. Tr,!26;ش NAVILL!،ذ.

See .K SETHE, in ZAS, XXXV, If
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إءالأممب!ءون!خو-دهايةاطوربالأيم!اءاكالىالمقفى*:كأو،الحارلىخينالربشينإلىالآخر

!واخما:

)92(جرىأو

(3()ْوجاقوويخوإجوووواجتجتثل!صيرةىأخربةراءاتزرئامموهو):واصحى

.الثعبانأوال!لب!تة،لابالرعضعلالعادةوجرت

يماووديظًزكورتةرأه31وهو:دن

.31()إأيضالمأءواهبممعنى

ممأورالترعصاؤر!نى66وجيمو"فيُوقرأه"6

نأيودإنحانْيو)،قلبىيىلممأويةالماوسليم.ممعنئ.ممار،()32(أوعنح-إبى!إب):عنحإب

)+((سنعنجيقرأه

92()

()03

(fl)

()32

)ث!(

انهويبدوأثوئيى3بامانيتونوذكره-بسقارةمقبرتينقاسمهعلىوعئرأبيدوسفىقبرلهنسب

صحتواذا،أوكىاكأقراءشهتحتملخر32بالهالاثاراحتفظتحيثقديمأعلعلىذلكقاعتمد

وثيىيترىيظئكماالصاحنأوالقاطعبمضأو،الوالىبمعنىترجمتهاالمحتملمنكانالقراءةمده

أخرىوأحاءالا-هدابينالملكيةالقوانموخلت،!أ.+.ول(XV,;901.ولW،سثم!س!Recherchee,.هـ؟.)915

واثيت.تشمئل،خربنملو%2اصماءممكوناولهمرادفةتكونقدتئبى

R..T,.ا!.))*طأبيدوسفىقبرلهنسب )Iالجيزةبخوبىالبراننزلةقوقيس(99,S.VIولكن)!نته.!ع

R..T.فى،،8)28.جتاسم05*(وعن)4035بسقارةمقبرةفىاسمهووجد،ضكصضعاليه ,I .p ;8Unters)

عنفآتدكرهالمط!مبممنىونيمو31أما،!ع!!*!هخا(op.cit.)104اجوواسم(Ann.XLIV,واجى)32823وا

جاينىاوجالىجارنو.وقراهمانيتونعندUenepe!طاصموبينبينهيقربأنارادواظهئيكتيفالأستاذ

146-138;5891,AIK38.)الجانبينصاحباوالمحرابينبمعنىاترتىاسمنفسهللملكثلا(وظهر,J..E.A XLIV)

R..T,)3,2اتىوهوخرمرأد!2لهوكان ,IXVIII)

,SETHE,0،،،04،323؟ل!!لةLIV,05ع3137كأ!س!ط،Recherchesولء121د Unbars

.See,Ann,)287.دنبقراءةوالاكتفاءوجيموأووريموقراءةعلىالاعتراضوعن XXVIII, 153 3 XLIV)

الدولةأهلوحرفهالصحراوينالىالمشوبأوالصحراوديئبمعنى"صمتى"31نفهللملكوكان

Reaالىا،يخرالاسمهداحرفمانيتوثمالىحسشالحدلة Tr. XXIX, ;26 .J.E.A ,4391 )76-75 Oueaphais)

ملوكبقيةثار1عناغىالصضرةئاره2تزالولاأنجيدوسفىالأولىالأسرةمقابرا-لبرعندنمقبرةوتعتبر

عهدهقالبحرىالوجهأختاملحاملضخمةمصطبةوجدتوقد،مدلولهاحيثومنمددهاحيثمنأصرته

علىوعز،يةوالحطالرعايةمنالمراتبألاتئهنقوبعضلىلهودس.مهدهئراءعنتنم؟حماكا"

لديهم.ومكانتهبمدهاصحابهاتتابعيرجحمماوذلكاللائةخلفائهوأسماءاصهتضنتأوان

La pyramide " degree3691;22،!!!!ط,.TheStep Pyramid., pl.,88;1s501;3 Ann. Sلث!!!!!-!همم،

2.(9391,.1pXIX)!ول-

Moret,Le..)32والحمايةالسندالىاشارةمقدسينعيئ1ر3بينالملكىالرخفىاسمهذكر Nil,Fig)

الخ...ومربيابن،مربيايهالىالحدينةالدولةفىثحورثممربباهوخر312لهوكان

3891,,.Ax.Archلحنأ+See .W ،!!35، in Arch. f

R.82ه,145.127 WEML, Recherches

10Y1http://www.al-maktabeh.com



.)34(ابدناحميرممعنىممأر:مموخت

.اباع)35(ايلطوأوالذراععالى.مم!ىر.ممأ:t-قاى

:بأص!اءني!الثاالأسرةملوكأكلءءنثمةا)قاثارلاَواخفظت

ا!انالةويكونوؤ-د،ياناقوااتقرأويانالقورضى*ىبمطر:نحموىحوتب

.)36(الأرضعلثخصيهماشقمصأوالأرضعلسل!يهماالملكيمثلالذنو!ى!حور

مل!اصمأولوهو،)+(المولى(هو)رعأو،رع(هو)بىر.مم!ى،نبرعأو:رعفي

.رعالشمسبربءمراحةاغرفمعروف

،الا،إفا،تصى.ممعنى،يموونثر،!رنوهما،طيئأضررةراء!بنام!وهـقرئ.ثرق

.38(بأوزهوهناالربأوالإلالِكونوقد،الربوسليل

()34

)3،(

(36)

)37(

(38)

Semempeesالىمانبتوعندا،خ!ةالقراءةحهـذهوتحورت،شموفراءتهنحتملخر3اسملهو!ان

76-75(.4391,.See.J .E)A

11,Compare,KEES, Re- Heil, III-اصمازيتةاعتبرهخر313اختامهعلىاسمهجانبالىوظهر

موظفيه،حدلقباأمللملكالمااعتبارهقوتردد،!صسن"قيىفرأهبيظ،دألنمو"وقرأهلهثانيا

الختم.حاملبممنىأو،والصفىالرفيقبمض

162.161-.op.cit!+!92;.01،لثع SETHE, Unters. .881 ;41 ،.أ.+.ولR،لأت

9591,3، "Sech$ konigsnamen der I Dyn. in newer. Deulung". Orientalia Uppsalaحم!،ط*ه.Seelastly, P

66-64.

بمحنىنمرمرترجمةعنيقالعاصحازاالا)،قومهمعبوداتوبينصاحبهبينرب!مصروتاسمأولهو

-(نعرحبيب

قرينةبض!!لكئأولهمولشىالأسرةملوكئانىW.B.*ه!!3وجعله.حوتوهوآخرا-لهوذكر

A.,,5691.1).مؤكدة ,45 nل!.لا.

ك!ه!ثاواعنبره!عهـ(.XXVIII,1p.05،.)8-7)1(نفرنوبقراءتهقحتملخر312لهذكر

صخموىحوتبا-ثمنبرعاسممليهانقئىسقارةفىكأسعلىالمنورعلىبناءالألرةملوكأول

الاصمانمليهنقثىورعلمنكاالوادىمعبدقعليهعثرالثستمنوقدح.)

واسبرمزىواصكتمقمدعلى،لبؤةووجهبجمأنثىلخمةالربةأمامهماوجلستالترتببنضى

,REISNER,Mykerinos.)201والحياةاللامةأىوعنخ pl. ,07 pتماقبعلىالاسمينترتيبيدلوقد

راجع)عليهفقدموهعهدهفىعلفهيكرعواأننبأرادوارعرجالأنعلىيدلأوالكلبهداالملكين

.(التاليةالحا!ثية

281,Palermo,rt. IV;16-1 Unters.،8،1;04 Ann.,.S XXVIII, 153,.f XLIV

اليهنبتهصحتلولملكمعروفتفالاوللحلهصيرتثاقلهونب

A.ول,55691بم Statuette of King Nyneter, in .J E3!*38،ك!ه.W.K

عرنجىاسمبمداسمهوذكر،عاماوثلانينعرينبينتتراوحطويلةحكمفترةبالرموحولياتلهوذكرت

12,P.1 VIIIتمثالتمفعلىنثرنى،رعنجى،سخموىحوتبالثلاثةالملوكأسماء،،؟.+.ولونفت

يؤدىكانالكاهنانضكرىويرى(CairoNo.)1سقارةفىوجدالثانيةالأسرةعهدمنراكع!لاهن

معابدقا،خرويةطقوسهميؤدى!لانانهيرىنارف،بينعابقارةبتاحالالهمعبدفىبأسمانهمطقوسا

نllحتىالمقابرهلىهعلىيمئرلموانبسقارةمقابرهم

3،,25191؟ Die Privatgrabstatue,Kairo!3!ه.M.A

عل!بالمثوواخرىمرةالترتيباشكالوعاد-.(ص-(ممرب)التاريخفجرمندمحرتاريخ:ئارلا

فىإلرفبةيعنىقدمطوذلك،سخموىحوتبالببداوالقريبسلفه31ثمنئرنى31فيهكنبنقش

,Lauer:)16امهد.فىتكلريعة op.cit)-باتنرأوبالرنفراءتهتحتملخر6ا-نثرنىوظهرللمنثه

Akydos;11!عا,11)22الرب(f)روحأوالربفحلبهمنهىربما Seq.;5)T

3لأة

)01(
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.4(.()ْبرسنتراءتهونيىسيروءايىو):إبىنير

.41(.ال!!ر)صإحبهءنايعرفلم31وهو:ونج

.4()ْالمرعبأوالرعب.ممعنىكلأر:سنج

.)42(القوىبحلىأو،البأسشع.ممعنى.كلأر:صخخع

.)43(والدلتاال!صدبارأووا!دلتاالصعيد!ايانوالقو،يانالقوتجلىكلعنى؟طر:صغوىخع

ومنهأ،أ!تهممدىوتقديرأ!اجهامواضعتحديد-صعبأخرىأصإءالملوكقوائموأضافت

.(44)جفاوحو،صكرنفركاو،وعةا،كاوكا:ءأحما

ثم!**

وازدواجالمصاهرةيقطروالدكاعنيدالص!بينيبالتقرفىسبيلاسدهءةألفراعنةأولئكاوائلسلك

،الدكافىاقديماالحامالبيتسا-لملأتبا-دىنعرعسفتزو!،باباليمارءبادةفىوالاشتراكالألقاب0

f(0)66نبوىر"ساتلقب!لالبتينبينالتقريبسياسةفىدورهاعنعبرتا)ىحوتبنهتوهـى

وحظيت،(46)نجمتيتصتد!الا.لامنأخرىة(ءيرةدنوشوج.السيدين(بين)الفتأ-ىاأى

)32

)04(.

)41(

)421

43")

)44(

)04"

)،6(

SeeWb.،،,524)17ثجاعهمبمعنىابسنبرىيقرا،او(1)قلوبهمخرجتبسنىابسنبرأسميترجمقد

,Histoire،+127م،لالهاصما"سن"امتبا!ملى،برلنثيىويقرأه ;237 WEILL, Recherches!ءههسر!كسم

7!!رأجعمصرهوشكلاتأسمانهبقيةمئكلاتوعن ryTلأ2-

3288,Ann..S XLIVجاردنرورب!-بسقارةالمدرجالهرمسراديبفىوجدتاوانالمهعلىدلت

وعبرجبناسووا،واجنىوهطوكورينوسقارةأبيدوسفوائمذكرتهماكامضينباسميناسمه

برأبسن-لا-ه!اطقياقحريفاوواجيناسب!تلاسريرى-!هـا+3باأحدمما!نمانيتون

برنماعتابصخمللملكاسينفبىواعنبرهما

161(.+،.op.cit,لعم!ولGAaDnrER, op. cit., ;415 )W

البشاوالخوتنةولكن،اللضويةالناحيةمنترجمتهتصحوقد،الخانفبممنىجاردنرترجمه

فىظلت،وسندىصدالىأسمهلهالناليةالعصورفىخففت.اسمائهمفىممهودةدكنلمالممريينللملوك

برديةوزكركه،دقديراقلعلىالرابمةالأصرةعصرخىسقارةفىباقيةباسمهرصدماالتىالطقوسبمض

واصداشخصاابنوبرمويكونأنقيىيستبعدولا،الحديئةالدولةمنطبية

165.;2.Weill, op. cit*3803ءهـلأ,.Arn..S XLIV,282 ;f Mon. Piot. XXV,273 ;f Berlin Med. Pap

Hierakonpolis,"؟04,051-36ه!1

278-*2سعنهراجع

01,!ش!,ءأأ,21;25،كلأأ8.4 ;14 Seq. ,4 ,9 ;01 Tكا-ونبكارعنفرمنففلاوذلك4،"هـ!ه

R.T..هـpl8..)أ

7-1;ْae, .1p V86014,!ا ;60141-10141 Archaic Objects, 21-p ! ;217-216 .)5 43. .* .T,.I fron!حمغ!س

06.Vول،.vol
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نفصهالأصتكررممأور4عهديهمامنباسيهماالباقيةالاَثارءايهادلتطيبةمم!نةالملكتينهنْكل

وأبلموسكأفىالصعيدىالبلاطسيداتبعضاعأءود)ت.تهموزوجا3خرينءلوكإلىلنسبةبا

رجالبعضذلكئويضار3!ن،بالذاتب!لينالساالماررتنأبأءعودفىtلا-،الشمالىاءلمهنعن

.(47)أيضاالحاشية

مالباتدوخصموا،)آاجمينظلتحتإدارتهفىكيزةبشضعىيئالبحرىللوجهالفراعنةحمحو

بةرمعجنبإلىجنباشعارهاىإوبظرإلىنتم!جمواوا،..وثاء!ودارغلالونحازناختاموصامل

.وش!ارهالصعيد

ورصستأرض!مىبطقغلبأثثتكضيرةم!بودات.مموالداصماءهم-هـلياتالعصرؤرددت

الحكة،ربوتحوقى،يةالصحراوالةوافلمينربمثل،عصرهمأهلحياةفىطالنشاوجوهغلبأإلى

،اطربورا!اطرقازاغبواوتوو،الشرقيةالصحراءبةر،ومفدةوالحساببةاال!بةروسشات

و!ور،الصناعةوربالأرض!فتوماالخصبربوسكر،الجباناتمنأطقربوإْيو

(.tA)ال!مماءرب

أهامالفمقحرشعاباسماص!طلاصاشعاشسيتبأداءمعبودكامولدفىالرئإسيةالمرصلةوتجرى

يبو-واسه(ب!ي!حنهوكأ،تهليديةبأداةوعينيهومنخريهفهالأكبركاهنهؤيهايمسو،غثا،

الجديد.مميلادهواعترافهمفيهالحياة.تجددأتباعهيمانإبهايؤكدأو،القديمميلادهذكرىبها

غير!مشأنذلكفىشأضهم،والشقليديةيةالديخوبالأعيادشديداشغفاالعصرح!ماوائلوش!ف

الضاصديروتذحولهماصلواص-خفىورغبة،الخهرة31طتابفىأملا،الجديدةالدولمؤسسىمن

أعيادهم.ضلالوكرمهمتقواهمإظ!ارفىوحصا،بهم

تو-يدىذكروأعياد.(94)عاميمانصالتبمواعياد.العرشارتقاصهمأءإدأعيادهمأهموكانت

قائم-ولب!دةةم!حممامعوالدلتالا!حعيدتيينالنباالرصضبعقدالرئإمميةحاخهاصو!م،الوج!ين

وست-ور!لمعبودينعخلانش-"ضولاهأوالعقدبهذاا،-لمكقوأو،ط!!اقىاعلىدلالةعسخرف

يفطرمبيرةءورهمفىالعهلميةهذهعنيعبرواأنعلىنونالفناواعتاد،يمينالقدوالممميدالدإ!ابو

وقصدةصيىانرئهَهيئةوتقلدليفالتأاوالاتحادوتعنىكاتسمىعلامةبجافيبفانتينالنبافصوروا

47()

8()f

(?t)

123.79,56,51,.R..T II,.1p XXVI- XXVIII, No

801,001,99,79,19,8،.Palermo,+،80 ,6 -8,01،8،0 ,11 ,13 IV, ,8! BREASTED, Anc. Records, .A R

5.125,--ا..،َم/!الى etc113؟؟,
911,116;114,:50199,;923.,BMUSTEI, !، .RI5,3،،،9,.8،،.هـ 1+,3,5;9: Urk!طPalermo

.121...ول!

21ة1
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3خرعيدعنهانفصلأوالعيدجهذاارتبطممأور.(ه)ْ-يلامانسىفىفوقهايخعقدانو،الهوائيد

.(اْ)مفثغاإلمططىابللاْتأيمرراأوصهاإنثاكرىلذيدات)-جإنبكلدي!أص-هـار-!لولهـاف

اخ!صأية،ا-دلظنءاهـفابءلفيماي!6قو،ا،ءهـتيننكلءيرءدعل"هـل-بلموأوالسدعيدثم

منعاماثلاثينب!دبهالفرءونيحتفلأنالمفروض!نوكان،جديدةفترةوبدايةمصحمنهَحمفترةفهاية

علزيهابابهأري!كروطقوسااسيمصفيهلِقيموc)52(العهدلولايهَاختيارهبدايةمنأوحكهيداية

هذهطهـيقعنيستطيعنهأياهرعاتمتةدأو!!ديعتةو،الحمال!ءروطولطولمنوهبىهما

تحإنأنعلالعادةوجرت.الحمموا!لمةعلىالقدرةمنيستزيدوبأصهيجددأنوالمراسيمالط!وس

املهيحققوا!اهمجمديدةشلتما!يقدموءديدةكلوهيابد.مابهةالأريهيموالعيدمناسبهَالفرعون

لهيىهمفينوننواكاوإْكلا،دا!ءاماءاثينالثلاشةبةرِلتزكلثنالةكأاءشةيكنولم.(°3)حكهيدوالِؤ.و

أعادوه.مماور،شديدمأزقمنفيهـاخر-واأو،(293صرابم)ءظيمنمرفي!الهمضهيأفر!ة

.الإم!فياتوسعةالحمامتدادلهمتوفرطالماصةءنأكثر

هىفيهالمؤكدةوالمر-لمة،تماءام!هـوأةءيرا*سراتابدايهَعصرفىالسدعيداصلصشالولا

تفممتجاورتان!ظتانفوقهاوتةام،سط!كاإلىثدياندرجينذاتلةعاتعةللفرعونتقامأن

الصعيدءرشيأىإلصعودباالملديدأو،الدلتاعرشالأخرىوتضمالصبدءرشاصداهما

معنةسهاالعمليةيكررثم،بهأصالدتةاشاسبمعينةاسيمصيؤدىو،يضالأصهبضامتوجافيعتليه

صيصلةالمرطتينإلىأضاف.مماور،بهأ!اليدتقاشاسبأخرىاسيمصيؤدىوجهوتاالدلتاعرش

بهذادنالملكوظهر.اؤج!ينعليالجديدنهسلطاأيدةدبذكيكونو،المزدوججهتافيمايرتدىلثةثا

.(54نججها)ءامنانصباصددضهاصاصةفىخبايخبالمزدوجبغاجهأى،الوضع

،بعدهقليلةمناسباتفىوتكرراالعهمرهذاأعيادءورفىظهرايفانار2يانرعئت!ارانؤ،ة

مقعدءلىكبيرؤردينالمنظر!دأفىيظهرو.عنهبعدهماأوالسدةهيدصاخهامدىندرىلاكاوإن

)05(

)51(

)52(

(53)

5()!ا

923.،،;3 Kierakonpolis ,I XXXVIII ; .A ,.R ,.1 ;39 Urk11و.Pal.rt

Pal. rt. ،،، ;3 ,V 8 and See Rec. tr. XXI, 113 fلىغرببارأبا!ليسوبرى

حإتالزرامةرتلكلرعيدمراحلمن!رحلةوتعتبروالارضالقصرامنلاكالىثرمزفداهاالطواتمملية

(op.cit)08الأرضالىالحياةليميدواالزراعةنصلبدايةفىمنفحولبقطيمهيطوت*

64,,op.cit.)08 Untersuchungen ,I;01 ZAS,XXXVI)3!!!س،
11;114,+9,.o Die Reliefs vom Sonnenheiligutm des Rathures (Ne- Woser- ,)eR;15-14 Urk. I!!لأ*5ك

915.155,8,n .J.E.A VII.,8 Hasting's EncycL, V!!حمم!!ص!مم،
،3,801;The Tomb of Hemaka, .p64 fig.;26 .R .T,.I VII,,5 VIII,;8-7 vol.)،.1p!كلل!!VX.W

915-158,.TheStep- Pyramid, p+!!-!!!*!1.صث;.Arch.Mastabas, ,.lp XXXIII.;5 Abydos, ,I V

-DieOpfer-tunzds3!!!،.,8,4;;14،*!ول darks Ann: .S XLVIII,;5-684 .R .T L..1p XI8ء'.pl-

02133891,,..ratellung
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الجيوانيهَارموزوأحدالحكةرموزمنالةهـد،كان،يهبيطوطءيقدمأوالبخور-باتيخثرمنصةأو

إتقبلالصعيدبتماجالقردمواج!"فى-مدوزصورتهدنا،لمكبطاقاتإحدىو!زادت.فوقالعبود

.)55(ءةحر.فمةمعهشقاطحلِلطوءإر.دي!ه!زصلإنومنهالوعاء

الة-ل،وكانمسؤرةساتأوخاليةساحةفىقؤتهبكليجرىثديدالحلاالاَخرفيصؤرالمةظرأما

وذكرت،جحإنب4مدْمبوداتأ-د،امداءاأى(-يأوحبأو)صاب،لمعبود-حموانص!رعزا

بفجمتو-اف!ورتهأصحرىصةدنبطاقةوزادت.صةمنأ!!رجريهمفاسباتبالى!وحوليات

جرىقدذلككانإنندرىولا.)57(بهد!قأنيريدوكأنهالفرلقؤةخلففىيهرولالبحرىالوجمه

الماوافاصلصهنحلةصفىأموشدتها،لمكبأسعليدلأنبهوقصدالسدا!لمنصحملةصخلال

ةيها.م!نهللف!باإ"إوزالمزصاب!مبودكانالىجإنبأسوارحول

منيمخي!نلمذلكأنولو،عاصخهافىال!برىناسبات!!4الدولةفةةلأنمنالطبيىوكان

ولىاوبهمثلالقداسةذاتالمدنب!لا،اوموابم!أعياد!مننصيبالأخرىاقمارالمدني!ؤنأن

بقولهأ:(!اطحميارةزتالىباتءنمر2اله-ولياتعبرتاقاياتالمديروءواصم،ونخن

،)57(ءيمرهاأو،!شلا"اهناسيامديخةعندالتوقفء

أمشاطبعضوعلال!*يرةوالخشبيةالعا%يةبماإةإغمعليالعصرأهلالىمجلزاالنقوكطوتضهخت

يذيئوالدياسيةالم!إداتقاافىيضأن!ا!صأأءبحكةيرةورموزا3ثيرةعناءمريةالمجرأوالهيهموعلىالعاج

الأ-والاغلبفىبدائيدءوروفىشديدإيجازفىلهات!سمملئمأنلولا،عهمرهمتلتالتىللعصور

ىشيلاتلتأوت!!حوجعلها،يربم،!نا!موبهْاءن2!هاوأغراصورهاوت!ديدسيرهاتة-مل

ثايهما.اختلافايلاتاتأوامنغيرهعناختلفإنويدهتؤقريخةمنهايلتأوكليعدملا

جافيإلىةي!!كررتواصحىاةلمكعرررمنعاصحىمشطعلىتءمرةنقوشالنقوشهذهومن

الذىاصقرازوقؤرتوص،لجانال!وعنتعبرأ!بحتأىاواسعلامة4اصيتضمنالذىالسرخ

يفةالماراكفسيراتومن.كبيرءقريعلوهقاربوفوقهمامفرودينعظيمينجناصينصرخهيتل

احبصالنوروربالحماءرب-وررصكانيعلوالمركب(لذىالصقرانالصورمنالمجموعةلهذه

السياسية،4الصةوءإ-بالمل!4راىحوررصهوالمرخيعلوالذىال!قروأن،الدينيةالصفة

الش!س0بفكرةيدثرانأو،والدلتااصعيداإلم!انيرصزأو،اد!ماءربجناصي!ؤنانقدالجناصينوأن

)55(Reoherches051 59 .f;99 and!!!الثم.Fig.;26 .R .T..I XVII,;26 Rط!!هـ!.!The tomb of=.!ث!م*

.1601The step Pyramid, p!حكطcompare, F mTH- Qrr

().692..also.R .T011051 ,X;2 Hemaka, op. cit. and compare pl01م!ه;,Palermo,rt, "!,12 IV

().7111.301,،!..!4.,;82.A .R9!ا!!I9;!ك".Pal.A
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بربينو،الأرة!ااسلطاناءاحبا،لمكينبساطتهاالصورعليهذه-متوهكذا،...المجنحهَ

)58(والدلتاالصصيىأىالهلك!%ناحم!بينو،اةورامصدرالشبسبينو،السهـاء

صورتفيمافم!صرت،تفسيرهايصعبالأعياداصلصءنعدةاصلعص!ورتأخرىونةوش

ؤرتوص.4طقمبفىحر!ات-ناجرهصيجردونو،بالحبالد!دون!اولحراببااخ!رافراسأيصيدونملوكا

فيلاَسيه!متقدو،كهيرةقدورفىماشيئا!ع!ةونرجآلاوءؤرت.تجوى(؟)يرخنار

ماشيئافص!ونورجالا،الث:إبلإعادةنفعهفىيعتقدونكانواالذى،،بوكبيرأ"هرمايمةونهأن

جنودضهمأشيرهورأى،4جراصإات!يجرونأطباءاضهمفيكنتيفوىو،مخرينأثخاصرقابفى

علييدلكَيرشىءوت،،تاتواا!ورواالنقوسْمنذلكخلاز؟و*خاذ.)95(أعداء!ىيذبون

بحثهافىبذلتا)فابلبارةالجهـودمنالرءمعلىالدرال!ةمنا،زيدتحطلبقئالامصرلااة-ض!!أن

وتفسيرها.

بحوكل

،الأسراتبدايةعصرفىالحاكةاطبقةاإليها،شبتالذىالأولالموطن-ولالاَراءتعددت

اكواالح!مأولئكأن(6)ْالمأضىالجيلبا-ىمنوغيرهميهولورويزىمورجاندىفاعتقد

شرقية،منطقةمنمعحرعلىوفدابلأ"شذلكأنورأوا،الاْسراتجنسمموهغريباجمنسإلى

نأاستطاعوابهاصطأنواكدوا.حولهاوءااغرفيابلادكانتالمنطقةهذهان3ظغعلىوكألب

حوروعبادةيريةالتصو-ابةاعلا!اتممرإلم!معهمادظواوأن!مبهوجنوثهاله!هقطراعلىشغلبوا

أدخلواكا،خرازيةوءع!ياتيرالح!يواناتتصوعلىتعتمد611!الزخرفيةوالوصداتالرسومبةض-و

يخة.طواالألىالأختامتإلوايه،اللبذةا،ش!واتنجاءطر-ةةالأةلعلىاوبالاجمنالبناءيقةوطر

ف!يية!م!جمة!رةولوءفى61()تاسقووورتنكةوؤرايهوءهـربسنجوفونرفمنشاصوشك

ءعحور!قرث-لتونالمرمرتقبل!!يةحضارتأثيراتولوءعكالأصمرواوة2مصرإكاكمرقمن

(OA)

)95(

55.,Reli! on155!سلأ،!كلأء*"كا;.in.J .E .A XXX, 47 3 SETHE, Urg!1،!!لآل!ء!ح,.Hierakonpoii! , ،)، pl

())قرنانيرفمهأو(1)يدانتلقفهشقرصعنايضاأنظر

)1(رعالئمىرببرمزعلةللدانرةيكونوقد،الحمايةعنيحبرالى*مغلوبينذراعينتتول!دانرةوعن

03اع!ل؟!أ)؟ )1 n!هول،!؟ول.!ه+,I,01 EMERYْ؟R. .T .، X

,33 XXVI,;06- vol. III16.ول،!5ركع,,XVط.R.,.T ,I pl. ،!*;8 vpl. II, pl. VII,;7-5 Vol

8.,Abydos- .I XIحاه87؟6ول

جحها.اومر681-361مفحات(06)

Fruhkulturen-.!؟!!؟.سَ(!1) Agyptens and Mes'،98بخ.A,3691,ScnARFF, Grundziige, ,2791 14f., ZAS, LXXI

3f. .H FiuNKFOBT, The)32191ىرOrientfarschung, VIIم.!نأ.miens,.4191 .W von BissiNo, in Archiv

Birthof.011!-أ-. ci3vilization in the.Near East,,5191 ch. .V P

61ص-بكرابوالمنممبدتسيب--التار-فجرمنممرتاريخ:ثارفالكسندر

61-83ص-فخرىإحمدتحريب-المصريةالحضارةولونجون
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وءلتيةاظضاراثيراتالتأهـفكانتإذافيماأخرىصةاختلفواولكنهم،أوائلهاوفىبةالتإر

وادىثمضرالأالبحريقطرعنأ*م،اكقيةالصحراءثمالمندببابمضيقيقطرعناكمرقمنمصر

نإنقلوهاالذينالوسطاءتعيينفىكذلكواختلفوا.ببم!السوبرزخشمالشاميقطرعنأم،الحامات

الينأهلمنأمالشامأهلمنكانوا

اكمرقبلادبآثيرالقائلالىأىظلالاشرت،ال!ثىءبعضوزعزعتهاهـ4القضهذهقدموح

!وونفيهإنويعضهأوبها):-ليمبينأ!اب!الِزددصديثةبيطوءشأفرصبريئء:لةاتفىممرماثلةفى

برمته.هـلؤيماا،وضوععرضنرىو!ذاةهضهقىأو

م!وصةظلتونحارجهامصرمداخلأنال!ابهذاءنالأولالةعحلفىأسلفناهفيماننكرلم

لِاسوروجنوبامالمفباديةفىجرِان!امعيةواط!ارالجأسيةا!*تاو-"فىالأولىهاعصو!فى

الليبية4اكراا!راءامنابسيماةايةا؟ثمراالانتقالاتعنفض*،بيدال!رالجزية4يفوش!ال

الخصبمتاحقإلىبيدَاخواا.اناطقمنا؟سيما"اايتقطعةراتواله!،الخصيبالنيلوأدىإلى

جةمصية،!رةبينومصرفىالأسراتبدايةأح!بينبطفالر!هذلكءنالرغمواحنوعلى.الص!عدفى

الرأىا!اباد!كاءاء4ينالهـربلادومن،م!رإلىاكمرقمنوفدتية"ضار!رةأو

اهمها:،كثيرةقراقوتضعفه،بها،تليم1يصكببطر،بقالها

ىاروأس!ءيةا،-صرالأسرات.لموكأوائلأمماءإينبعيدأويبقرشهمنليسأنه-أولا

يق!مطرفىسلكوهاأن!مإلىالظنذهبالتىالمناطقوأهلفيال!رةلادأهلأحماءبينوموظة!م

ممر.إلى

تصؤرالتىالفارغةوالقاماتوالملاعا!يئاتبينبعيدكذلكأويباقرشبهمنليسأنه-ن!ثا

النهوينبلادفىالحمأهلبهاتصؤوالىالهيئاتبينورجالهمو؟رالاْولىيةالممرالأسراتصلوكصها

الشامفىأكانتسواء،ممرإلىيق!آطرفىسلكوهاأضهمإلىالظنذهبإلتىالبلادمنوفيرها

الينهفىأم

لاْنفسح!م،صورواقيامهـاوعندالأسراتبدايةةجلمرء2توحيدصاولواالذيئالح!مان-لثاثا

شعبيةوالور.وزبينصريمضإ،لهابرليس،أبمدمصرىأءطذاتبيهةحريةوألودينيةرموزا

اليهاهألمحواالتىالشعوبمن

)62(5691.J..E Aص".ic race in Egyptءول!T"391ْ.*!!.+.*نج,inAnn. .S XLII!سع!5*ول،ءس!،

kerbewegungen in Yorgeeohiehtliohen Obe !* pten in Lichte never،علاهker andلأ!!ة!58علا

tturtS!لاطهاهـ*;feendeاحه;3791،همح9Manuel!ط!ه..!و*
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كاشاحكهمتحتممرتوحيدعلالح!مأولئكثحعتالىالسياسيةالتطوراتأن-وابعا

الخامس.افصلافىتفسيرهابناصكا،منطقيةداظيةتطورات

فىمصرالأسراتبدايةعمرافسبقتاضيرةالأاهلالعهودأننفترضانأمكنوإنانه-مساظ

فىاعدادحمرالأابحرازا-جاعلاوتجرأ،بيهَالعريرةلجزاالغهـينوجنوبشبهبلاداهلءن!روهمطومن

اصعبامنكانأنهإلا،أةضلعيشسبلعنللبحثاوا.اناىلتبادلمحدودةفتراتوءلىقليلة

3ب.ممراالأحمرالبحرتعبران،أهـا!اعلوتضغلبممرعلىنفمهاتفرضأنتستطيعكبيرة!رةعلى

ووادىالقصيربلمقافىاواسطهمنالبحراجتازتسواء،البعيداممراذلكفىكبيرةصثرة

اربعةعنعندهالبحرعرضلايقلالذىا،ندببابعندمضيق-نوبهمنأم،الحامات

فعليااستخداماالأحمرللبحرا،صرتيناصتخدامقراقبأنالعمءوذلك.متركيلووعشرين

بةلصعونظرا،اظامسةأوالرابعةالأسرةعصرمنأبعدإلىشجعلانفمهاالتاريخيةعصورهمفى

مخرنشاطقراقوجودمنالرنمعلىذلكو،العنيفةقبإراتهووسطالمرجانيدشعابهبجوارالملاحهَ

يلة.طوبأجيالالعصرذلكقبلالمتوسطالبحرفىوامع

منءايهايدلوامحاأؤاتتركلمية-ضارأمجفسيهَكانت،المفترء4الهجراتأن-سادسا

أكانتسواءمصر،إلم!سبيل!افىزطعغاالتىالبلادفىالىخرفعنا!رأوبالابنالبناءئلوسابةأوالظ

ا!ن.101الشامهىالبلادهذه

سراتالأيةابدعمرأواسطفىابيدينوايصينالقوضهابيراللا-!المصرتنصام!إزادت-ب!اصا

عليهكانتص،خاص!ةيابسورءلاضهاوزادت،بدايت!اوفىالأولىالأسرةقبلعليهكانتصا

الجذب4،الخارجيةلتأثيراتبائلونالقااعترفذلكءنالرنموعلي،تهابداتوفىالأولىالأسرةقبل

بقليل.الأوىالأسرةمؤلىسعهدأعةابفىثيراتالأهذهبض!ف،يةوالحضارءنها

لواص!لمواغريبخاربحىشبإلى"صرفى4الحاعالطبمَةافرادافئلوانهفىشكءنوليس

الحضارة-!ائصنقلواأن!معولو،بهللاتممالإم!نيماغمزادتانبعدبأهلهاتصالاضهم

هذهمنلايصتزادوأ،يقالكاو-ممهام!مرير!فعلىبهانواوايىتعايالصوريقطرءنيةالسوص

نص!ا.-ابسوراتصالهمزادانبعدالحضارة

أمعابلِفترضا!اقط!خاكلابولاءالأواخرولاالأوائلالأ،مراتبدايةملوكي!-ا-فلم-مناثا

لبدو!وتأدتبهم،لا"لجيينتأد-!موحوايا(غمنصوصحهمزرزكرت،قيماطرعنوفدواأضهمثاسااالرأى

ليما،،أيفافلسماين-خوبإلىبىاطرن!اط!موءلكلاور.،سيناءيرةجزضبهبدوواكمرتجيةالصحراء

منانحتأسرىفق!ثروابافى!مفناؤروء.393.!نف292)و)-خصىةفينقيا-طقبلناطبيةات!آلاتصااتأكدت
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نأيباخروا.)63(يينالمصروادكومينالح!مملاععنملامحهمتختلفيينالاْسيوومناللببيين

المؤكديئاشدنةسهالوقتفىم(فيىوءن!م)اسيوىاصلإلىالأسراتجنسلردالمتعصبينبعض

.(392صراجع).نعرصملكهمعهدمنذفىمسيا!كروبالأولىالأمرةملوكلقيام

النيلوادىمنتاتونإناتحيوا،يةيرالتصوصصلتهافىيكةداويةالممربةال!-صورتناسعا

ومصنوطتادواتالىعهودهاطوالشصوظلت،وا!ةدخيلةعناصرتتضمنولم،ضط

خار-!ا.منإلجهاؤدولمالمصريةالبيئهَفىن!أتحميمةيةممرومنشمات

يةغاج!ابنغتومعالافآثةثلامنأكثرالتصويريةعلعنا!رهايةالمصربةالظفظتصا-عاشرا

قصرتالذىالوقتزف!سفى،سة!احروفاالصوتيةمقاط!تاإلىواضافت،والتعبيرىالفئىاكمالها

أهايا،ينيلاطوالاتهرارعنوجمزت،الداخلا!طورعنالغرينبلادفىيريةا)صوال!إبهَفيه

ضطورأندون4ا!وتصالمقاطعاصدعندفياووقفت،أ!صهاعلىيةالىممارططيةأت!اا-إبهَاضهاوغله

بدحمهأفىتطوراضهاصلوت!ال!ابةهذهءورشضجأنالأولىوكان،ا!جاشةاطروفإلىبها

.الاْء-كمرىالمهالشعبير3خرشعبشاثهنأضهاكانتمعلو،يمةالقد

وارصاو،حورباصمأمحابهقدصهرريمشرقىْمعبودعنالآن-ىيرفماليس-كأمرأصد

أءلان!أتقديسهأنمايرجا)قراكأمنظ!رمماإْو،حورإلىجهالِونا،ءمررعضأىااصقراب!يئةإليه

رصهوظهر،الحاماتوادىأو،يراسوابرزخفىاال!راتممنطمَةشأنلهيكن،ولما!دلتاش!الفى

بعضبهد3يسذما،امانيدالثانقادةعدمنذاطربيةلوأونهنا،عرىاطاجذاتاالمراكبنهنرموز

منبعداإلىبهلايرجعونز!واسث!ادوا!نيينيينوالحورين:احنعااكأرريةالأسيوءورهمنالباصثن

.(64يت")ألنىن5بأعثرممرفىظهورهبعدأىاطرري!ةالدولةعهمر

(63)

)64(

.vol.6;.+3!,03ءح! .! .p.36 Royal Tombs, ,I pl!2"ح,,Hierakonpolis,I .p 6.1p VI,,5-1 XI

12.;13-12,vol. II, pl. IV

8.130.كل!* Revue Egyptolog! que, XI,;973 .C Ku$ NTZ, dens .B .I .F.Aأ!O.dens.B.I .F.AOه!لأ!+..V

Recherche8 ،8 932 f!183;!ءيس!س.R

لقبهِااليمناملبعضوأن،بيكبا-وانماحوربالمالصقريموالمالقدماءالمصربينأنيلاح!

الراىبعضوذهب.بالقمروافحةصلةالمصرىسنوريطنولم،صقراىثقربلقبعندهمالقررب

انانأو،مجوزبقزممادةابيرصأنهيلاحفول!!،أيفابابعنبسالممرىالمعبودرب!الى

الجنو.بوبينبينهالربطالىهيئتهوتدعو،الاقينمثوهوالوجهالراسعريضمهرجملتحقسء

.الرقوليىالثرقىالجنوباو
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يهزلحضاناصرا،والصالأسراتبدأيةعصرفىيةالحضارالعناصرلينالظاهريةب!اللشئاوجوهوطبقىْ!

وهى:بعهَأرفىلهاإ-ايم!نوهذه،"عا!يزضهاالىاس!!صيةا

خرافيةحيوانات-!ورتمعيثةزخرفيةعناصراضهريناوبلاْدممْرمنصفىت!اجهت-ا

موضهأافي!ومفترلص"حيواناتيرو!ونطالاأصورتيةأسطوروعناصر،،44يسمةرقابذاتْ

اِلأءلهأنفا.،يم918،091،59و!فحاتانلاس!الفصلفىلاحظناوقد"،بيخهايفصلونأو

لوجه.وجهاالعراقىالأءلاماميقفأنيمكنيةالأيىطوراوالزجمارفالرسومهذهفىالمصرى

(توا-6ؤج!صاوتثماب!ت،3نا،سابشاءفىاللبن!ارةالخهريئبلادمصر.وفىشاعت:2

هـذاجانبإلىيلا-ظول!ن.(افىحازبةامه-قةاالراسيهَالدخلاتأى)واتالمش!ذاتالعماش

صاطهقىمهمرداضلبطووبالابنابناءاأن،رهكاواجراتتفصيلوفىالبناستخدامفىبهالتشا

ضدامايضإلىءفهانتقلوا،الأكواخطوحل!علىاطمىاسةبليايدوفيمافبدأ،قر!لمةطةصالطبيبة

اقوالباخداماتإلىنغىوا،برالمفاحةرنبوجوااممكناغرفجوانبفديدفىاط!ناجواليص

بلادعو!"آخرتطورإلىيرنولمالحدعندهذاتوقفثم،الدفنجمراتوبناءالبيوتبأءفىطيلةالمت

بب!م،فىا!حالحهَاابناءاأجمارقلةعنأهلهاضتكموأ-رمحروفطوبإلىاللبنيلتحووهوالنهرين

.إ"إا!طورعنيغنجما5بيئتهم2أجمارفىبِرنالمصروصد؟خما

تنفيذهاطهـيقةفىاختلفتول!غا،فيالنيربلادومصرفىوات!لمش!يةألمعمارالفكرةوت!ابهت

متعاقبة-إتمممتوعلىلمسْن!واضهماخاحةالشاسطوحايونالمرمزنبنى.ااسخعماإومجالاتاغراضماإوفى

أسوارهاوواجهـاتالملوكقصورواجاتفىواستخدموها،الخهرينبلادمش!إواتتعهدهالم!ثيرة

وت!لسِد،دواتهمأ!ل!إرحىأبم!إواجهاتت!ثبدفئاس:خدموهاكا،ساج!ممم!اواجهاتءنف!*

معابدت!دِدفىيناخراد6فىالضاؤوناشخدمهأ-!نعلى،والحصونالمدنأسوارجدران

.)65(غيرهامندَشأأوغرهادونبابهمأر

ءخيرةكان.نيةأسطواأختامالأسراتبدايةعصرأوائلفى)نهـرفيبلادوممرفىشاعت-!

وعلى)ةاظاًمقتفياغمعلبهـايئتمونوءايهمتدل"اءطلاصورءوزااء!مأسعاكايخقشون!أ!اب!

اكثراما!-تهذهوظلت.ايضأئةقىماؤءلىبهـاوا%فمماورخاص(بوجمهال!بيرةالجرارسدادات

يوحىمماوذلكمر،ء2شنمافئيناخهرابا،دفىاصصيهـارارَيرأوظلتفىمهمر،ا)حهرينعكلنهابلادفىنتشاراا

قبلمقابرفىالأولىتطوراتهاظهووعداممصرعلىد-جلاعمراالمئكاواتعطرةباعتبارالقول-الئدقي65(

الاصلاقهعلىشىءمنهايبقلمالمقابرهدهمنالعلياالأجزاءانذلكجانبالىيلاح!.ولكن،الأسرات

عنها.بمدهأوالمثكلاواتنظاممنقربهملىيدلبحيث

",gypt.,,9324191-8ة AJSL+أ+ArchitectureلمءFRANXFORT, " The origin of the Mor. ument!!ص
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ذللىًجائبإلىيلاحظولكن،)66(المصرىأءاامنقىجيحااكثركانالقدالعراقىأءلمها؟ين

منالخشب،بعفحهابهاأمحا،َفصنعناحيةمنأكزفىالراقيةالأختامعناختلفتيةالممرالأخامأن

أختامأ!اباء-إدممااكثروا!ةكأبيةوعلاماتألقابمعليهاونقشوا،اخرينابلادأختامدون

اكهرين.أبلادأختأممنوايهزا)ضهرينبلادأختامقبليةأخرومناظوعلي!اونهشوا،ا!هرينابلاد

ال!كناعةفئتقاليدموسايرتا!لمهاحضإرةأحضانفىتماؤرتيةالمصرالأخامأنعنكهذلكونم

يينالمصرعلىيفرضأندونطبستماوروفىهادئجوفىناعتهاءوسارت،والزخرفاخقشوا

.)67(يخرهاأويئالهربلادةبلمناستعمالها

سادضهممقابرحولوا!ل!مالأتجاعدفنعلالأصاتبدايةعصرفىيينالم!رعادةجرت-4

طويلة.عصورازيهاواتهرتالنهرينبلادفىالعادةنفسوظهرت،الشض!ياتوجم!رالملوكمن

وفاةصينقصدعنبهمبضحونوأتإعميقتلون01كاام!.صتيناأنيونالأشأكدبينماولكن

مصاطبأنلوحظساد!هممعالدنيا-يات!مقبهايعملونكانواالتىأدواتهممعوضهميدةوسادضهم

دفنجمرةحولحفرتطائفة:الأتباعمقابرهنطائفتينت!صنتالممريينوالعظماءالملوك

المصطبةبَناءبينحفوتأخرىوطائفة،عليهاوقفلفعلامصطبتهءبنىواحتواهامباشرةسيدها

كائواالذينالاْتباعبأنتف!يرهبتملمماوذلك،بها)68(يحيطكانالذىالخارصىالسورلننو

وات،دفنهقبلدفنه!رةتحيطالمقابرالتىفىيدفنؤنكا؟واسيدهمحياةفىأطبيعيةاميزلمتهميموتون

تحسِظاىابرالمقافىيدفنونكانوامصطبتهقفلبعدوتهوفابعداطصصعيةاتهممصيكوتوننواكاالذينأتجاعه

فكرتهتشابهتوإنيىادغم-ولالأتجاع.دؤنأنذكو.منى.السوربينوبإخهاوتقعبها

اين.الحافىاختهـفتشفيذهيقةطرأنإلاالبلدينفى

هناينالثكوو!ة،الإدارةنظمإلىباكسبةتكوينعصرالأسراتبدايةعصراعتباريمكن

اكتىولهذاتك"اىاالعصورإلىكسبةبالبالمطاءلمودكانعصرهاأنأحمدها،معفينإلىحهدف

بمبماطلمتهامفالرنمعلىالعصرشظيماتأنهووالآخر.والإداراتالمناءبمنبأغرافيفى.ممأ

القديكة.الدولةعصرفىأعقبتهاالتىالكبيرةالتنظياتلكلأساساأصبحت

اختصاءاضهاتداظتالموظفينرمنكباطوائفأرجعلالعمرذلكفىالإد!رىالإفحرافاعتصد

تبعاوكانوا،واحد3نفىا-تصاصمنأكزإينجمعواأنعلأفرادهاواعتادالبعضبعفحهاخ

.SeeIt,.!ع!كا!!ولهـهـ503د(66) WELL

.on,Ch.101ئا)67( .V p8هنلأ،ن!اThe Birth of Ciالأصاتفبلماالىنيوبرىوبترىددهاأخام.+!!م!+.!ة!ومناك

.Scarabs,.p ,46.1P XV7،لأ!طم!!+لا,,Petrie,Preh. Egypt, IX, ,57 XXIII

)68()5491(.18،.See03!!+ Great tombs of the First Dynالنوبهفئا،تجاعدفنعادةوجودوعن
01 .36 .f 94 ..f Harvard African. Studies .V 07 f2ظ.3ثطin!ه!ل!*!!،
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الأختا3حملة:)96(مقابرهموغتوماتأختاءثموفكلىالصخيرةبطاقاخهمعلىامجلوهه!أ!،االفابهملأهم

...البلاطرجمالو!جار،الكهابورؤضاء،لمِالأقااوص!،المالبيتورجمال

إيجازهـ!نالربمعليدل)قبوهو،8سجاوقىقيهوالأولىئفةالطالأفرادالمفياللقبكان

،"7()ْالأختامصاملأوا!لخوحاملوالأمينواظازن(والم!ردار)الختاممثلكثيرةمعانعلى

،وصجاوقالشون،وس!اوقىالبحرىالوجمهسجاوق،ء!لءاحبهاتاختصاءعلمايدلإليهيضافثم

لاحماشىء،كأ!ىجاوقأنهنفسهإلىمن!بأحمدهميزيدوةد،الأءإدمواردوسجاوق،الوثائق

.الحامالفرعونإلىبينالمقرالبلاطرجمالمنكانإذا

.انهعلىتدلأو،ت!!افيا!ثىءكليهم-يخذاكالدولةاه!معلىوصاءدجهاالأختامعثرةتدلوقد

لأ!ابها.عالْمنكزيكنلمبس*ثشىءصفىتتدخلكانتالملوك9أختام

وهوكاا.لإئ!ىعداوقىلقبأ!ابهمالأسراتبدايهْعصرأوائلفىآلأختامحملةأكبروكان

علىواسحإشرافبهلهموتوزر،الب!هـىالوجهطدُأخمَامحاملأوالبحرىالوجمهخازنيهئلقب

.في،الدولةومصالحومصالحه6البحرىالوجمهشئون

جمديدآخربظ؟هـلة-ى،العمرموظفىكباربينالصدارةءشلةاللقبهذالاْ!ابوظلت

لأصا؟خوا!،(كرسجاوق)الإلهأوالمولىأختامصاوللقبوهونيةالثاالأسرةأواضحرعهـدفى

الفرعون!شروعاتتنفيذفى3يهالا-الأولاللقبأ!ابإشرافمنأوصعإشراف

الدولة.ومشروعات

البي!أوالفضةليتممصكاأ-بمبرجأ-د!ا!لحىالمألطتنالأسراتبدايةعصروعرف

إغرائبوجود(،واختص،يكنلمانقودا.ممعنىالمألأنتقدير)معيضالأالمأل.ليتأويضالأ

()96

(،07

!.!.8091;et!،،، dynasties egyptiennes, Paris81هـLes!!طل!لهع،.SeePETxiE, Royal Tombs ,I II; R"

"SHAD, The tomb of Hemaks, Cairo2ك!هGreat tombs of the First Dynasty, Cairo ,9491 with!*!!،

1des،حه،. Institutions et du droit -!،، deهن!مأ،ت,a,Cairo 9391; and partly, .J PizRE*NE؟ول-r3891ة!ه

32191.Egypte, .T ,I Bruxelles

اسطوانيةأخاماا،ختاموكانت،قلادةمنيتدلىختمهيئةبهااللفبكتبالمتىاله!وغليفيةالملامةلحور

فىولئتعهدهفىاصتخدمتالدىالملكالمعليهاوينقثىالحجراوالخثبمنتصنعصف!ةمجولْة

الجىمتمفامصالىالطينسداداتاوالوثائقعلىبهاالختمحينتحريكهايهلبحيثخبيةيد

الحالى.عصرنافىا،حمر

عليهالمختومالىءسصوربما،الحالمالمربىلفظهبنف!ختماصمئ،-لبلجايتيسسالختموكان

.ن11حتىضكموضعتزاللاالختمحاملأوالخامأىسجاوكىلقبقىاءةأنولو،سين

,32.,;66 XXXV,;601 XXXVI,;146 XXXVII.;86 .A .H GexnrNER, Eg. Gram**هـ28"لإول،،،ت

127-911..RecherchesII!+!394:،لك.It
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بامممترادفاتهبعضفىوبهى،رالأ!البيتأى!الآنحربردفر(وممى.،بهوخرودخلهالصحيد

ودضلهالبحزىالوجهبضرائبواخئص،الملكلقمرالتاجالأحمرا)جميتأى)71(يرنسو(بردشرن).

دارهيئةعلىءورتهنيتيتميمةبرةفىاشستامنآيخةفوقتخطيطيةصورةلىوظهرت9وخرجمه

ذ)72((ج"رعئيمثلكب!رءارفوق!اتفعوار،جمافيومدخلأماىمدضل،مدظينذاتكبيرة

:وهـىثلاثةفروضبأ-دفمرأنيم!نالعمرفى.ذلكالمأليتينووجود.

إدارتينعلالإشحرافهذ)ممصئوليةتجوزج،الواص!4البلادءواردءلىالاشرافتي!يرفىالرغبة

.البحرىالوجمهاردمموالأ!حرىوتختصالصبدممواردإصداواتختصتنيربمَ

شضىا!ب!ضعحيةالب!رىللوجهقيفظواأنعلحرصمواالأوائلالعمرملوكأنمنتحملوما

لون!مإلىد!بوهخاصءال.ليتلهمافردواولهذا،ال!كبيرةالبلادرصدهفىذابواأخ!موتنسيهمأهله

.بالذاتالمل!يةلقصورهميعاباوج!لوه(القديمتاجهملون)المفضلالأحمر

فأفى،الأولىمرةالأ!بدايةفىالبلادتوحيدةبلفعلاالمشقلوجود!ا!!كانالبيتينأنأو

الرشينإلىوالا،تاببالتاجينالاحتفاظعليهم-شمتاىااليدلمتةصاعاةعلجهماالملودُ

ين.ليلشعااو

المصأخإصاجوالارضمحاصيلمنالعيذت"الفرائبلتحممعلىالمألليتىمواردواعتمدت

رجالهابواسطةتستثمرهالح!ومةكانت!أففملاالمصايدوءصولوجملودها4المأشهونغاج

جيوشهابهتعوداوالخارجيةاتماجرءنأصهتت!لىوما،والذهبالنحاسوءنا-مالمحاجرءن

وثمروعاتارولةمشروءاتعلىالموردهذهءنالانفاقالبيتانيزولىثم.والمغانمالأسلابمن

.4العيدالموظةيمنتبماتوصالفرعون

،مغصو-ل،ومشروعاضهاالمركزيةح!كومضممسياسةشفيذثنىبدورهمليمالأقاح!موقام

الرىشئونعلاصالهافإ!أنليؤكدالترر-4ءلالقا"ء*ْل!دْلقص!
سرعماكيعى-.وهوً.

بالىعَني!الثاالهيروغليفيةالعلامةأنويجدو،أممالكلنعنهلونويسأبهشك!لونماأهمكانوالزراعة

منها-.ضصإينيفصلأ-!اضإلم!عةالزراأراةىتق!يمأفىمتبةاكاخا!ات!بر،!بهاالمةب

منواجباتوالزراعةالىىعلشئونلاشرافايكنولم.)73(قةواتجميعها؟نهـاجزوتصلحماوالآخر

المركزية.-كومتهمءكامأولمنيج!ا!هأنعلنةم!غمأإ.لركاحرصنماإو/.و!هميمالأقاح!م

()71901.,.dyn5هـ+op. Cit., ; He et!طس،!+.R..T ،11 XXIV, ;602 R

('It..T ,I ,V ,7 .p,91 XVIII,,6 XIX, 154; EMERY, Great Tombs, Fig.,55 etc. (V1
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إنكاناوذلكْالعمرفىومسئولياتهمليمإالأح!ماختصاصاتبقيةتحديدإلىسبيلمنوليس

مشئؤيينكانواكا،إليهاالحاجهَوقتفىالجيوشوتجييشالأمنعنمسئولينأضهمكانواالمرجمحمن

القرىلتعميرالمركزيةالحكومةتوججهاتوضفيذ،العينيةالضرائبتحصيلءنالمالبيتموظمىمع

عة.الزراأرضصلاحوا!ت

يحسنمنومعنىالمثقفمعنىطياتهفىجمكلقباوكان-،سشبلقبالقديمةمصرفىال!بتلقب

أعالهاتستدي4.مماالماليوتفىالزل!سىدورهممحتبةوكان.الموظفسنىنضلاشبةالظ

ول!خها.والرسائلالأوابرلىَضابةالملكيةالقمورفىشأنج!ملهمكان،كاوح!معابوتسجيلر!ررمن

وثائقكلأصإمصامل-بلقبالكتابعلالمشرينألقابمقالعصرْنصوصواصقظت

حكومتهمااهـتمامإلىشك"فيرمني!يرانلقبانوهما،)!مه!(نحطوطَكلعلىاطلمشرفول!بالص!حمد

+الفرورةصينإليهاؤالرجوعوحفظهاأمورهاضلرين

ينهرجونو،عامينصيجرونهكانواعامإحصاءعلى،ناحيت!ممنلأالمد!البلاطرجاكوأفرف

بَالرموحو)+اتعنهءبرتموكبفىإظيمإلىإقليممنالنيلفىيتنةلونوالسفنظ!ورعلخلاله

وكان.حور)74(اكبصموكب،.،منىحوردبوت"ثهسأوحورموكبأى،حورشس"باسم

المناجموموارد،رعةالمزالأراةىلمساصاتإحصاءيكونفقد،هاصمنيخةغيرعلىلازلاإصصاء

إ-!اء،أوبرستد)76(-طن(كا)وممتل!تهمنلاس!إ-محاء،أوبالرمو)75(حولياتفىضمنيفهمكا

الىالقديمةالدولةنصوصصراصةذلكعننصت،كاجملودهاومنمنهاالدولةنمحيب!قديرإلأثية

.)*(الاْصراتبدايةع!رأعقبت

)*(012.,.Ileet Me dyn24;.5)ح!5!4هـس!م!!ة .RT!154ه,,abs,pl. VI!!،كا!.!

)74"68.364,-،"5.,.A IV..3،6,7,9.11,1315 and see .R.T ,I .!،!,26,92 Untere!ط!طه

علىوتدل"حور(أتباع)خدعة"كعنىانهاكيسف-ىشتىلتأويلاتمدفعاحورئمصمبارةلزالولا

.التجارةوفرائبا،رضضرائبكحصيلفتراتقواتباعهاالملكيةالرحلاتتجزويدالأقاليمحكامقيام

نعرمرابحاربدكرىاحتفالهععلحبراو،النهرمنطريقبنفسهالملكرحلةمنلعبرانهاجاددنر!يفترض

الأولى.ا،سرةفىبدايةالسياصيةالوحد"،تطمالنيلفىالقطرينعوحد

414.,Egyptof the Pharaohs,!9،;46*!!*!ةح,Kulturgeschichte!!!

Palermo.V,,4.ء75()

A.R.ء601.6,8)*(

.!!!هه.!!!3"نهحة)!.+حم13؟.ط،+ء16.8كل!ةه!05.*+."7326."هـ!"هـ3.!ها!لأ.!97ع(*)
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الم!أسبةالاجراءااتتخذحئى،انجعاماعافاالنيلفيضإنإ"رتفاجبرص!فىاطركزيةالحكومةوقاسث"

مدثهأساس.علي4اله!ذالقرائب-الززاء4تقدروختى-،.كلياههالاشفاعوتخظيم،ارتفاعاتهلمواجهة

"-.بهالزراعيةالأراة!ا!نتفأع

ممزممظقةمام!نفىجإشباعاصتهميجاورمقياشأساك!علىيرصدونه3أضهمكأنوايحثملو

ورأي)أذرعبعةالأرحولشاوحالمقحاسذلكعندالمتوسطنالفيظأنيظزويرى،ليةالحأال!بيقة

فيضانهارتفاعبلغعامفىغرقت(؟وأكمرقيصة")وبيدالةالد)تاأقاليمأنغيمابالرموحوإلياتفى

/ْ.()78(يطقراروثلاثةأفيرعني!غا

نماإْو،وحدهملِينالإدار"الموظفينشأنمنالأسراتبدايهْعصرفىالحكوىالذشاطيكنؤلم

ءمبتلقبوهو9إ!لقببم!وهمواتنهذ،وا!مميرالإن!اءأممالفى3بيرنصيبلافنيينكان.

والمعمارئندسا،ءليدلكانأنهالمرجمنكانو-إن،الاَنختىصصجةلفظيةبترجمةهـش"

صبهاص!سةيارإلىالمَصر.المل!إشارةأوالملكإلىالأحوالكلهذهفىنسبتهمع،(VVيضااالوافىوالبناء

صلةصإلىتشيرةقدبهااللقبقيبالتىابلطةاورةءأما.والحكوميةالملكيةجالمشاربتنفيذئمينللقا

.8()ْفيهاأ!تهاوالأثحاراخباتاوسوقلخشبالعمارةكاني!ةلْد

والحاشين"لل!أبراعيةنفسهالوقتفى،وكانت،("سشاتكوهاراعيةبةرلهميود!المعهـ)رواص!ذ

حاج!علىوالحاسهينوال!ضبةيين!مماررعايتها،وتدل،(و-مسبخطمنأول"كانتإن!!عنهأوقيل

.سج!مهؤلاءمجهوداتإلىالمذثمات

يونوالسكرتارالقصورارنراحملهاكثيرةأخرىمدنيةبالقاأالأسراتبدايةعصرنصوصوتضمنت

..اكروموائقلحداواالمزارععلوالمشرفون،القديمالممرىاقييرحمدعلىسرارايئعلىالمطلعونأو

ذلكيدلهلندرىولا،فيهيسهحونوانيلاإلىيقفزونلرجاليفةطرصوراالعصرأختاموتضمنت

يظنكاادلملأ-"وعساقبىافيضاناةىصمنكانواأن!مأم،السباصةفىالخأصن!اعإكمعلى

.81()بزىؤاندرز

الحديثنؤجملكثيرةدييةألقابهناككانتالمدنيةوالألقابالمناصبهذهكلجانبوإلى

الدين.عنخر3موضوعإلىعنها

اكبرولعل"فراعنتهمشاءنبجاإلىبهبأسلابثراءمراتالأ!بدايهْعهمرفىالموظفيناشتعكبار

الملكتمدأوالأولا،لمكلدىالأول.،منى)82(،قيخزليسو"لقبهوعه!رهمض!ايةفىفمظهرلفب

)78(21.,.Palermovs.-،8)0 ;4 KEEs, op. cit

غا،طس!!!Recherches,،،.طس!.-

and,3،؟.4(؟.) .K SET !، Saqqara Mastabasيفى!ول*ول.See.also, M

(R..T ،1، XVII,,131 XIX,,148-146;015 Anc. Egypt,,2591 .p.011 (Al

(82)165.،1**،88.+.R
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https://www.facebook.com/guidedlibrary/


واسعلأبرءمحمةمقامنشبهوهماالبماراولئكفىاءعنونم.بلاطهرجال،منىكبيروأتجاعالملكرأسأو

بر،المقاهذهمنوا!دةواحتوت،القطواللَابيرةناتجبامنوءيرهاسقارةفىباقيةأطلالهازالتلا

!امسهم،أوالأولىالأصرةراجملوكعهدًدن"،فىالبحرىالوجهأختامأمينحماكاءإلىتنسب

ضضمنهكانتمايعضالمجراتهذهبعض،واصفظتوتحتهاالأرضسطحفوقجمرةبعينوارينإثة

الصناعةلرقى3يةرزخارفهاورقتهابصناعتهاتعتبروال!ثس!صًلباسترالأمنوصهيرةكهيرةاقراصمن

ءاحبهااكأقداىايوتوالزباتد!مروق،وأواوحراب،وساممطعمةص*يرةوصناديق،عمرهافى

ب!ئروسنةسهالعصرضهايةمن-لموانفىمقابرأخرىوا-تفظت.أنراه)83(فىبهاينتفعسوفأنه

الداخلإكاطرافهاواشنت،دواخلهاعناظار%يئسطوحهاتكشفتالبلورىالصخرمنوطاسات

أمثالها!اعة4فاتانقلوالروعةالىقةءنصدابلغتو،الحاليةالرممأوراقيتنثنىكاوالخارج

،وصروافالملونةاللوتسزهسةهيئةب!سءةيرةمصمتهَقلدت،وا-تفظتمعهالعمرهاليةالتاالعصورفى

عنيغممأذلكشكل،المجدولةالخوصصإفهيئهَقلدتواخرىاليناوراتهيئةةلدتاشستاعن

بها.أصطشفعنيخمأذواة+مكاوسلامةءناع!اصذق

الأساورهىروائعهامنبهيسذهـهدما-أمتعولعل،يلالطوالشوولنفسالحلصناعةوقطعت

ووصداضها-باغا!يغتوؤد،حرالمدكزوء4أل!وضبتأبي!وسفىوجدتا)ىالأرج

قطراتقلدتو-بيباتكريةو-باياترة-قةز!يىاتهـسصةءلى!ثتواوالةيروزجالذ!بعق

وجمدتجقةرذهبيةاخرى!لياتثم.ا.ْلمكيهَالقصورواجهاتهيئةقلدتووصدات،المأء

ممتعة.؟طئمرقابهاأمحابهاأصاطفهةصوجمولوعولهِئاتوقلدتالديرفيفى

فعيها،اتجهواعد!ئلوساكانتالداضلىالنشاطفىالأسراتبدايةعصرأهلئلوساأنوالخلاصة

طاجتوحيد،وصاولواع!د!قبلبهتعمهكلكانتمايفوقاتخلالاالطبيعيةالبلادموارداستغلالإلى

يةالإدارياتادغاتجيععلو!لوا،4!جافواصلهبصبغةتماوص!بةعهالمصريةوالمعمارالفنيةالحضارة

ئد،وإرساءْوالعةاالإدارةشئونفىاستخداءةاوتوسيعبةل!اباتقاءالارعلىومملوا،عكاصضهمفىوالفنية

يم.الأقاوحمالفراثوتنظيماتوالزراعةالىىلمشارجالقواعد

يتيورالدستخدموافا،والمناجمالمحاجركلالايضعصرهمفىةالطبي!المواردا!ىتلال!ورمنوكأن

ضدموهاوايت،نصبهاوص!وتسقيفهاالملكيةبرالمقاياتأرءفلرصيةالجيرجماروالأنيتوالجرا

المقابرفىالمجرباستخداماستشحهدناوإذا،أيضاوا-ذات!اءاور،الكبيرةالم!ا"بدبعضبواباتبناءفى

،وليسالمم!اكندونالآنحتىبةحمتاالىهىبروالم!ابدالمقاأنإلىذاكفرجع،ننهادونوالمعابد

.ضهاياوأرصطيهاوأساهـرالقممبوابأكتافأبضاءفىايى-خد!تن!!ارجماالأأنمنيمغما

3ثارهم،فتشاب!تصضانسةبصبغةيةالممرالمأديةالحضارةءبغمنأرادوهفيماالصراهلوفيح

،الصبدفىقىكوهاالىوآثارهمالوصطىمصرفىشكوهاالىآثارهمخ،الدلنارأسنحدشكوهاالى

)83(3891.SHAD, The tomb of Hemaka, Cairo2-!!ع!!+ك!ه
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لينغزانحقااديد!وركايء!يصعصةرص-33شكل

372()صحماكاءقي*-ةمن

(72،ص)ء3!!ناءلىمءالافآ-4نممصورمنالىءاءلىعتمةوراسأ-43شكل
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ا!.،!لم
ا-5+3=!،لما

-كم
3ضكل o-(062ص)السدعبداصلصمنحنانص

أالل!!!لا!

..!

إحلإصما

فلال!كا

غ!تهدفىالصرلعاميؤرختجيل-rIضكل

،تا،ى!حماالو!حهينرعزوحمدةتهدىللصهبدصايةبةونخا

v(1'6ص)نهسهواجهةداخلباحمهنملاغ-خإلى

!ث!إيمأاما!لأ4كىأ
.ا!أ!إدابم!إ
!يص!إ؟بم.

الوجزينلف3عن؟.الضبصورمنءورة-37ضكل

بم722ص)صتهوىخععهـدفىوصتحوربود!ن(لىافةوصد

القموراواجهاثنمأذتَ-83صكل

يئابدء!سفىيةلمه!اراحملهـ(صنجةا4اةر-وا

(TVVL)تصرالأا
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وتلاميذمالمل!البلاطنوفناوكان،المحإةوتفاءيلهاأذواقهافىؤعت-إنوالزليسيةئمحهاخصافى

ملوكهمب!ذنو!لوا،!ولالوادىأنحاءفىملوكهمباصمفعملوا،الآثارهذهفىالعجالشأدواتم

الديروغيرها.ونجعوأبجدوسسةارةفى؟مقام!م!ا!تقرحيمابلاطهمأهلخدمةفى

ئ!غة

ألقابهمعنهها،ت،عربضسياصىوسلطانواسعةيةنظربقداسةالأسراتبدايةعمرملوكغنع

ومنازعاتخفيةخصوماتمنعهودهمتخللمذك!هعنالرتمعلىأنهبجد،لهمتمجيدكبارموظفيبمو

أيضا.صدوديهَاءطراباتمن!للممماور،4بوالطامعينللعرشالمستهحقينبينصريحة

الثلاثةفراعت!اودءفىيةأسرخصومهَمنلَزأأوخصوهةالأولمطالأسرةماتاأواخرشم!لمتفقد

احماءب!ذنهازالوايم!رخترجالانعنهانمخصومةوكانت.عوقاىوكرختكأ-إب،الأواخر

بدورمىعقارجمالوتعمد،ناتصيتأمهواثارثاره3منأيديهمإليهوصلتمماسلفه

وذكرتهرخت31،!الملوكقوائمتذكرلمماولأص.)84(آثارهمنأغلبحمرختسلفهأحماءلمجواأن

إصدىوذكرته،صةناءولجايمسكوصةمنسأةيمسككاهنبصورةعرررهنصوصعنهعبرت3خربامم

س!رختكانعلىأندلت13لذا.قصودةال!ْهنكانتورةءأن!،وإذاA()5حم!مم3باالقوائمهذه

أم!اتمنإخوةدَانوااكلاثةالملوكأنأخرىةا-:ةهنالمستبعدمنليسانهولو،الأسرةعنكريا

.لينهمالرابطة3يدتأفىرغبةسلفهمًدن"اسمأحما!همإلى-متآثارهمبعضوأنسمالا،غتلفات

فرعكلادممطالحاكةالأسرة.ننحتففهَفروعإلىينتمونتقديركانواأقلعلهمأو،)86(بينهو

،(Semempses)ممباوذكز،طم!هـ%تإاكندونماوارءِ.افروعمناغيرهدونالعرشفىأحقيتهءضها

.نقساموامنتأفسع!دهفى!ررثماإلىيبماوةيمات!يحاعدهفىممصرلحقتكبيرةمصيبةأنوذكر

عودةيوبهدباصمفراعنتهاأولتسمىاىايخةالثاالأسرةعمربايةإلاالحمعلالمطاحضهدأولم

يانالقورضىمعنىعنيترجمانهأسلفناالذىنحموىحوتباصموهو،عدهفىوا!رروءقوارالات

البلادأحوالإليهافتهتمماوشحوريينالقوبينالىرضىإلىيرمئةدوأنه،ياناقوااسنقرأو

إحبه.صعدفى

الأخيرالنمففى!دثتنوعآخرمنخصومةانمايرونيوبرى)87(وإدواردفيىجوو

الملكفيهاشذ،واصد3نفىتعصبيةدينيةسياسيةخص:مةرجموافيماوكانت،الثانيدالأسرةمن

T.,0910هـ.ا"503ة"8!059))،8( "8 pول.

5(.R .T ,I .1p XVII, ,26 XXVIII, 72 ; Abydos List 7 ; Tarin Pap., ،15 .18 .J .E ,A ,4391 ),6-75 (M

وادا،الربالىالمنتمىأدالربانىبممنىنثرايرىجردسلوتوقرأماشمسوالكاهنعورةجاردنروقىأ

القراءةهد.قعارضهفيهتيفأنولواصهفىمطلقالهالىالنسبملكأولصاحبهاكان،قراءتهصحت

محلهاغيرهايحلأندون

S(.Ann.،ك!)ط*Fig.284-288,.88.28ألأ*).8-677

(Cemetriesof Abydos,.1p VIII, XIV.(Al*3،س!سثم!هـ,,R..T،8 pl. ,V,9,11;12 ZAS, XXXV

(Egypt,,2291 0 ! (AVء!ول.Geschichte, § 213; NEwBERRY, inي!،.Rec.,.rT XXIX, 92 .f; ED,!!ك!ص
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اةعوزاواجهاتنجوق-ورالمعيبىد2ررصيالصهيمبورؤاانماعكاء-إدواالذيخأأسلاز؟صنهَعنإْبسنبر

،،الآرريما!-يىاربلستوتر!ب-ورإلى،شابالاْعق14ناكيءنوفل،احماءهمتضمنتالتئ

فؤقرصزهيصبىرواو،أمهأختعلىيةب!ثرش!بهئةبيمونهوءهـلجابتماجالصعيديصوروهبأنلرجالاو!ح

بت(؟ومدشةربتأى)نوفيأنأعوانهأصدلهوذكر.حوررصءنعوء،قصرهءورة

.ارادأنهالباحثينأولئكاعتقادفىيعنىمماوذلك،)ول(ولده5باتحبا!نالأرةإليهْبحم-دعغ"الذىهو

بالفضليعترفلاوأنهصيرهدونستيثورأنهلاضأسيوبهدأنفىملكهرغبةعنينس!مان

تعصبالتى!الد!مناطقبينولجنهعنيفةلخصومةنذجةحورإلىالانتهابعنتخلىوأنه،سوا؟لمن

كتمديةفىبالاقامةإبسنبرفكعن.لقيماذلكإلىيضافأنيمكنو.-.رالةديملربهمأهلها

،وأبيدوسكأ!رانعنصديثنافىنذكرهسوفالذىالمبنىوإقاس"ذلك،الصعيدقلبفى

!.لذاتهمقصودا"!ناالباحثينِشمضاعتبرهوقد(YAYص)

تهاصيلمنالأهراممتونتضصى،ماأن،كيسهيمانسيمالا،الباحثينأولئدُبعضورأى

إبسنةبرعهدفىأنصارهااشعحامعن-ةشغيراصهحقيقةفىيكنلموستبينحورالربيناظصهـمة

ميلرو!و-وبترىمنصأننجهاجماإلىيلا-ظ،ولكنوجاهةمن!طهـا!بهاتالتخرهذه!نهلوولا

وا-!اتلااى،المرخمن!ورج.أرإبسنيرإلىيفبواأنصاولوا،وشبجلوجردسلوفيوتونودر

اصمالصورهـذهمنوا-دةوتض!ت،عردهمنقريصاأونةممهالمكع!!منتخلفت،القصور

وتضمنت4(ع!دهفىلبةالغاهىالصبىرةهذهوحنت)،سترصيعلوهالسرخداخلشإبسعن

عمترفىمثلهادا!ةزيتد3ورتقربودا!ةمتوصسي!لموهالمرخداخلأ-ضايإبسنا!ممأخرى

يعلوهالمرخداضلإبغا!مملثةثاوتضءْةت،)98(الشمسربرعالمعبودرصإلىلةالثاالأسرة

.حوررعضيعلوهالسرخداخلءاعت،!ن:ابغاءمرابعةوتض!ت،حورص!

إبغاصموو-د،إبسن2يراسم-!وجدالتىا،قبرةنفسفىوجدقدإبنحم31كانولمأ

الاممينانالبا-*ونأولئكايمت"قيفقد،أبيطوسفىإبىنيرإلىالمأ-وباطصنبجوارءاعتبرن

.9(لإحمه)ْوصادفيننفسهإب!نبرالملكلقبينغريكونالم

(98)

0(1)

2.,.77.XXII,;491-78 Bull. Inst.,489186 and n"81،87ك!ك!،5-173ا;,R..T .I XXIX

ح!نب!عدرععلامةمنالثىءبمضتختلفانهااى،بداخلهاصف!ةواخرىكبررةدائرةعنمبارةص

برابىدائرةوثابهت،المصريةالنصوصأغلبفىالممنادةالطريقةعلىنقطةتوسطهابدانرةكتبتحيث

تعيينهايصسبكلماتفىوكداخلتخعلخموىواحتاماختامهبحضملىوجدتأخرىلْرI_د

.213(,See.R .T،1، XXI,176 andXXIV)3(حاثية(31صزيتةرأىعنوراجع
,ypt،!ولطم! 01 ,.de ;33-32 Ann. .S XXVIII.1p،)، ,2;3 .G MUإAbydos III,.1p IX, ;3 PETRIE, History of Eg

Die Formale Entiwicklung der Titulatur der aegyptischen Koenige, ;3891 .M .B GEDSEL'OFF, in

216,.Ann..S XLIV,.592 SPIEGEL, Das Werden der Alt- Agyptischen Hoch- Kultur, p

اصميتضمنسرخفوقممايقفانحورورصلترمزتثحووهىأخرقصورةلْقدماوجوكيهفاسبرووزاد

يخها.مئكوكالصورةولكن،برابن

24.,dansRevue archeologique,,8918;703 GAUTMER, .L,.R Iحع!!كحم!؟هو

27"4http://www.al-maktabeh.com



ابخق"بهبأس!راىوهو،واحمدلملكا!رجالسرخصورباعتبارا!ءيرالرأىهذامعوإذا-

عليه4ليةاتاالفروضقئيب

،ْأممائهاصدإليهونسب،حورالجعبوداْلمعتادبالولاءعدهبدأقديرابسقيكونان-أولا

حورالقديمب!مشربولالهوانمرففعاندهم،بالمعاندةوبداوهناوأوهالبحرىالوجهأهلولكن

الباحثين.أغلباكدكا،ستالقديمالصيدربإلى

يرإبسنخطوةف!روحينذاك،*قالاشعلالطرفينمنمعاندةهناكتكونالا-ثانيما

،أخرىبف!طوةالخطوةهذهأشعثم،ةيرليسصديدا1فىيكأ،،-ورجمانبإلىستإلىالانتسابفى

،قإلمرخالثاورْص(فى3)رعلهلإاإيهما!ف1،211!ْو،وشوصدهاحورjlب،شالاباةح!ايكتفلم

ا!تمامخ!وعليالقديمالمقدسالبلادعرشاكألاءفىمنهماواقدمالوجودفىمنهماأسبقباغباره

.)191(والتاريخالدينأساطير

ؤرهاصأ-ىاالداشةأنمعإذاانه:،وماانأعصبهالأ!ضذالىغحِلالذىق))-االفرضهذاير!و

البحرىالوجهبابأرمننهـإب!مننعلتسباْرعالذىف!نزملارعإلىشعزسرخهعلوإبسنرجال

شرىيد!كاهناوأن.باجهمأرأصدإلى،تبالمأالبهكأىالوجهأهلالملكخاصمولو،أسأسهفى

علشعاش،ينالفاللكهنة-كبنراأنهكانسقارةفىمصطبتهشنةفىَذكرارابعةالأسرةبدايةعصرطشفى

نصوص)وذكرتهأوسحلىيىْدباممذكرهنف!!هااصرتهمن3خرطكششاعنفضلاالجبانةفىيرإبسن

اشرف6ىاالشعاؤأنالمرجحمنيكون،و-،دا(AT)قولهصدعلى،"واءمهصفى(يىنجباممقديمة

ابسنيرعاندلوا.وه!كامنهابالقربوطشةيهادفنالتىسةارةفىتقامكاتَالملكينباصمعليهاشرى

سقارة-جانةكهانبهاكرفلمأ،الأولالراىأ!ابأ!كابهمرعلىوخرجالبحرىالوجهأهل

افإلىيضيمكنأنو.بعةالراالأصةحتىعصرئمةاةؤهشعااشرت،ولمأالبحرىالوجهناتجباأكبر

ادخرواسقد!وعينحجإنبينالكبيرتينالعاص-ينالشماقيأهلأنعلىدليلمنليسأنهينالأصهذين

رجالوءورهالمقدستاسوع!مإلمىثهسعانأهل،فقدنههإليهإبسهنبرانتسبالذىستلمحعهودعداء

أصدواعزفمعابدها،أصد،فىثلاثةأوبجيلينإبسنيروفاةبعدلثةا)،الأسرةملوكأولزوسرالملك

الحالية.ابهنسااتكونقد!ديضةفىدبال!كانةاويىكرإ-خويدىال!رالثالثةالأسرةر؟ل

.(203صراجع)

يةبااتها3شاشرتفقد،الحدا!تعندإبىنبىبقضيةنقفأنطخلنمتلاأنخاا)واغأنعلى

وءؤروا،الدلتاوإخضاعالحربمطباسمحكهاعواملأصدغ-خخلفتهرجال،وأرخوفاتهبعد

)19(1116,Rel.Urkunden,,1591;7-6 Pap. Prisse,88;,f Pap. Petersburg!9147.!،!حمه!ح;,Pyr.e1458

هـ.+3131

.!!!بمة.+!ه!4هـهم.اكل،!كلمل!
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وتةبفى،بثر!ةأيمحمأع-"تاصلتمتفبهداشةؤوقاليسرىبرءإ،91تستةكأالَصعيدصامي!نخبةبةالى

محلىاكفلرفىصلالذى:المكامبمإلىب!صاوتتقدمت*انقينوالدلتاالصعيدنباقعليالأيمنبخلبها

سيطرتهعلالصعيد،بلالةباجحورالمعبودإلىصيرةرصفوقهوقفس!!داخلنقشوالذىصورته

قاصكدفصكللنةسهالملكقأنااصدوءور)39(الحامبةربتدوطاعة4طاتتحتواجماعماغلجهما

معهموءؤر،سالأنةمن94725بلغواأن!موذص،وقتلاهأسراهمنأعدادالىص!خيرينتمثالين

.)49(البردىنبات

ضىيرصضلمىجفودبأنه،يرالصوهذا،هـأبسنعهدفىالممعيدعنالدلتابان!قاقئلونالقاوفمر13

وأءمر،منهمفصل،اهلهاحالقوةتلخدمصأنفىثشددلمأنهيحنىوأنه،لدلتااحماستعادةفىغ

.واسزاهقتلاهح،الدلتاعنالمعبرالبردىناتيربتصورأجهم!ةعلودللوا

وهى:،أمورثلاثةآةسيراهذعليلاحظولكن

علىوصوره-ورإكاْطتسبوإْممأ،إإ"صلفه)نآمسبا،ىستإلىيطشبلمغخعأن

.وحدهال!ميدبضاجءور؟قدإنكانو،ص:"كأنهاممهاحتوىالذىالسرخ

أقنىافذىملتحمنبطحشيخبرأساعدائهجفسإلىرصئغخعالملكءريانصباوأن

4)06(.الإبيينخاصاكمبيرعنفىنالممراعتادهممايبةتصوير،وهوي!ةرأوقوسرأسهفوقلِن!ض

،هى:ثلاثةمذاهبتةسير!افىالىأىذهببخلبهاعلي!انخبةوقفتالتىبث!!طةوأن

.)69(غخعالملكثان!اإساتكونأن(1)

.)79(نخبآحْزلمديشةامماتكونأن)ب(

ذ!ناهإثالرأىهذااستب!اديككنو،)89(اخضع!مالذينالثوارلز!ساإممات!صونأن!إج

فوصحةلهملجيحوالا-قاأعدائ!ماحماءيسجلواأنعلىيعتادوالميينالمصرانءنقبلمن

ي!اءواهلمأمشاءواباقية.رهـاعتهاباوأقطارهممدضهمأساءمجلىاوإن،الخلود

.ليبما.إ)99(بدوءنتعبراضها(د)

)39(.Iiierakonpolis,,I .1p XXXVIII

)49(.pl.XXXIX- XLIو.Ibid

)09(-8.47.Ibid.,01،.1p LVIII, p

(XXXVI,83; SETHE, Untere.،811 35-34; GARDINER, Egypt of the. Pharahos, .p.418 ,( J2كاذ,Qu1BELL

)79(21.3791,4,Agypter!ال.W HOLSCHER, Libyer

)89(09-98.!!48,Rev. egyptolo! que, XI5!!سأ.+س

)99(26..8,;25Libyerfragge!2ول3طin35!11;،!+طم.BORCHARDT,.!.! .O S
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-لبلافي-صلءايهورتب،ضبيجلْيواقيم-وأد!تن!تدر"صارفعنصالأخيرالفسيربهذأواخذ

بأنه/الحلولىهذهمنالمقبولةالصورشتيبيمكقو،9()َبداصخهامنا!ةأءو!لةسير-مرقة

بالااضا،ماواهبئعاماوثلاثينعشرينبينماصبموالذىهـإبسنلعهدبقالسانثرفىالملدعكهدفىصدث

واجتلوهاال!لتاإرضبىون"الىهاجمأن،مضلحاوكانباب!ا(وأرحجإنبالاسيماإحيرىاالوجمهبأياد

اع!رمول!ضه،وحدهالضعيدغيريللمإبسنيراعقبهأ!أ.ا()اْالصةيىءنجمهأوانفصلوا،اعنوة

خرجم!الذى.ممعنىماعص!قبلقبوزمب(الةلبقوىإ"أوابم!ورأىَإبتخمباممودسهىال!غاح

الصميدبربوأحمسك(مقبولتعبيروهوأ21ا11انبعثأوالعدالةانبعثتشب!رلتعبيرصدعليأو)لمحق

المذيئوحوررعالكباوم!ربابأليمنمعهاستنصرمماور)اطرببابأرمنباقيإبىهست

يجتفظظلىاى،نبتىولقبب!ى.نإسبلقبلنةسهواصةظ(الأخرىالسرخءورفىإلهما،شها

؟شىءإلىيذ"لمول!صه،ا()2ْبتهور*الصعيدصعارجانبإلىةضها،ورالدلحأشعارإلىوللمسابهبا

فظ!ر،الواخبالأصيعزفانفىبأسايجدلمولكنه،واتضصرهحورثوبواصتهذغخعظلة،

تارةالمماء-وربلقبوتارةالصعيدبآجنفسهحوراالمغبودو!ؤر،و!لمهالصعيد2بتماجثِل!ت!ائ

،عد.ن!ايةإفىعليهماضصر-ىعنيفاقتالاعايهاقالمسيطرالإييينوفابلالدلاوهاجم،ا()3ْأخرى

الليبيونكاناقمااالأرضباعضارهاالدلتاإلمنآشاروا3اعايهماشصارهءنيعبرواأنوصالاأرادوعندما

الأ!يل،وطكامباكأجمارهاوليسيحلوخ!!

و-لجة؟منبأكز،عدهفىالبلادوصدةنيهالثاالأسرةزراعنةآخرنحموىخعالفرعونواكد

نتسابئلاتأكيدأولفهما3علدلالةإممهتضصنالذىفوقالسرخاولتحوراالمعبودينرجما،لف!ور

يتقدآحوراوجعلوامتعاقبينفصوروما،نحتلفهإعبأوصيرهاعندهتصوفىنونالفناوتهمرف،الجهما

القديم(حور-إجوهو)الذلابضاجستاوتوجواايضامتعاقبينوص!ؤروهما،إ-لإلهفىيادةزعتا

مغتصبيه،منالبحرىالوجهملكايىتحادتهعلىدلالةأوبلديهماوبينالربين4الكلةار-ماععلدلالة

علو!ؤروها،بينهماالمحبةسَلالاَخردلالةيهبلمنهماكلي!دبينمنقاربلينمتقاUliوءور

ل!اجماعإلىإشارة-أو،الآخرورةءعلىتدلأنيم!نمنههاكلءورةأنإلىإشارة!قرينهيئهَ

SPIEGEL,op..سا"؟.216)001(

لثهوفهالمصريننجعلهداكل،حظهصوءئمحكلمهوطولنئرنىعدالةأنشوتصيجفريداضافومنا1101(

.S.SCaOTT,,0-01089)الثالثة*سرةعصرخلال4اوزيربممبورهم Mythe

(103)عىراجع-التخمينبهداا،خدالىضرورةمنلشانهولو

الببىالوجهبأربابنئرنىاهتامأنفىاوا،خر2وجهملىا،مررفاندبيهوثريونونهلكوفر

ستنص!ابسنبرالىزمامهيسلموجعلهضدهالمبيدائارالدىهووتقاليدء

122;,HELCX,. Horusgeleit016-156صالسابقالمرجح:وفاندييهدربوتون

(R..T ,I IV, ;7 XXII,,091 XXIX, ;79-1( Tالحدودعنتعبروتدأخامهاحدعلىشكلمةوذكرت

.Ann,181,.592الجبليةالبلادقامرخربأنه،2ختمووصفهالنوبيهَالحدودأوالأصيوية S XLIV!ول"!ثك.+.

.!()Iهـ.Hierakonpalis, ,I p. ,48 pl. LVII
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فوقالعدلي!ةْريضح!رورأسإنسانبجمممصورا،وصؤروااضىصةالدقأوحورالصعيدجور

،1ْ4()أيضاالوضعبفسستأمامهكانمماور،رأسه

الذىنحموىخ:و!ا،ئهأيم!ءنأس!ينيقطوعنوالوبهنينالروصدةشسوى!وجمل

والا!مم،هامعبوداأووالدلتاالصعيد!اوالقوتان،يانالقوتجلىأويانالقوشغ.ممعنىشش"يمكن

مااسيدانوا،بهالسيداناطمأتشش"يمكقو،(مفحوتبنبرى"وهؤصكباسمالإَنجر

.ا(5ْ)والدتاالصعيدباروستحور

الثايخة،الأصرةعصرمنالثاقالنصفأصداثعنالسابقةالقراكأمظقيةمنالرنموعلى

يةافىقراكأشضمنزالتؤلا،الغموضمنب!ثىءمشوبةزالتلابلمهالأوضاعخقيقةأنضكر-لأ

وهى:تمشكلأرجكوضهاأسبابوأم،كوضهاتجو"جمديدة

ضا!ةثالحهمآهإرانمع،أيضانحهوىوضىنحموخعيرإبسنامماءالملوكقوائمتجاهلتلم"اأ

غثالالهلِ!خأنعلئهخلفااصدوحرص،لبنانفىجبلميناءبلغتوبلوابيوسننهنقانذمرت

.ا()6ْ؟(نحموىخعالي"باممحماهلذكراهاحياءءغاسيا

الأص!ءعنصزةلمفأخرىبأمماء!!ت!مأم؟الصدفةلمجضأم؟قصدءنالقوائمأغفلتهمف!ل

عنشيئاندرىلاامماءبعةأوالاْسراتبدايةلعصرذكرتوأضهاشالا،الآن-ىلهمعرفناهاإلى

أ!اجما8

على،المعاصرةيرابسنثار3واذءمرت،نفنعلىالاَن-ىا.أمروفهَءغ!ثار3اقتمرتولم

.؟4اصدؤامحضإلىذلكيربمهلا()7ْ؟ايدوس

الةيلةرها01آتداطكانكلإوهىا،؟ال!سرةسياصةفى(سندىأووسنج)ونجينilادورهووما

؟الأصة"نقالثاالضصففىعاشاأضهما-عل

R,502-191ا(ة*إ4 ,T II, XXIII, XXIV!الدىسخموىخععهدفىالبحرىالوجهبخاجلتثصويرانويلاح

نجلوالحميدالدالتاأهلبهيئالدين!بالعداءالقائلالرأىفىالكيزبدمحالدنواالحميدالىلقرب

.(Ibi".،!)18).مهده

)01،(nce est conetitu6e!"5*،ا"!"But see .R WEmL, Recherchee ,I :931-318 " Lever doe Doux Sceptres", et

!."parlee Deus Horus reunis

)601(4-183;0,;.f .J.E,.AXXثاقي،+ثطةXXXVI-XL, Palermo,.A ,V;.4 Z!"هـيم.,Hierakonpolie,I

.inSyria,,2891 .p,18 Fig. I093!ك!حمه!ء;,Moss,Topog. Bibl. VII&ه!+!!

لهامرجمايذكرلمولكلنه،الجيزةفىوجدتأنهاذكرUأخنابرابنالىنافبلنسب701(بر

.8(,121.n*!ث".Rec.Tr)
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أعبلدى،ستاادفةلرصصالليبئْباعتبارها3شالمحبود!ورةبرإبسن3ثاربغصْعليلوحظتوقد

،/رءناكاابحرىاالو،،أهلدون-قااللبيينبينوسغموخعإبسنبر.يننشبقدالعداءف!ذا:بمن

يجدولم.اصتزمهالذىرنجبم-قا:علىخوارجالى؟باناعتبرلأنههل؟الميبىالا،جمهذ!يرإبنسناغرففم

ذلكفىشأنهليبيةوصورةمهمريةءووةءورتانهذالاَشكانتأنهام33ثارهءليرهتصومقبأضا

cَا3)8ْإغ...يةالمصرونيتالليبيةويخت،مرىْالمهوحوواللإيجورْشأن

بابالأرإلىنصوء3نسبتهمالذينالأوائلاةراعنةاانإلىكا!اتالمشكلهذهمنونأك!ى

شازعمنامصورأونحتلفالشعوبنحهتاففىعادةيحدثمماأيامهمتخل،لمواسحةقداسةوصؤرتلهم

بل،وقليلةقصيرةاطظطصنكانتالشقاقوهذاالتنازعذلكامأانلولا،داخليوشةاقأسرى

اسلامواالاستقرارألِاموظدت.الأخرى؟ةاقداا)شعوبحياةفىبأثقورنتإذااقلةواإقصرالغةبا

،والمادةافكرفىاالة-يالرقىمن"بلضماومحكوميهابح!مهاظلهافىالبلادبلغت،/ولبةاكاا!والوصدة

مجا.بموالخارالداخلالنشاطفىالنسبىوالاتساع

كل

كل!*

نخنوهى،كهرةمدقثلاثفى،الأسراتبدايةعصرفىوالدفيال!ياصىالن!ص%طوجوهشكرت

اِضا.اونهْممأور،بهوهـ،اوديمةالةإدناءنْفضلالححىجوإنبوكأ

نخن:

بدايةعصرخلالا!ت!ا!ا21(واشرت0إصبأصف!ا):لإثةم2ا)روواأقدمصنهفكانت

أطلاله،دا!لمثارهمبعضووجدت،اقديمامعبدهايةرطعلىالعمرملوكرصوح،الأسرات

خغالملكجددثم،(ا)9ْع!ررهءرزيرةمنأخرىرو3ثا!قوشةضوحةوأوانصغمخعالملكالانتمثاوأهـ،ا

تاريخةفىصلأولليماتراْببا،:4وا-منجزءاوجالهوفاد،المعبدأجزأءةمضا)حمرملوكآخرنحموى

عصرأواخرفىصىالخارسورهاوتجدد،يمةالقدزغاح!اعلىالمدي!اتوحاؤ.(اا)ْيةالمصرالعمارة

متر.؟.و036بيندهبعاأاو-تفز،ع!مرهنصاتإم!إلىلةسبةباصأسوراوكان،الأسراتبداية

022اi.وبين،طولا jفيدول!ضه،أمتاريتةمواءمهبعضفىجدرانهكبإبخو،ء!ضامترا

ا.)111(والدبشبالرديموا-،،:4بينماملا"وابأنال!بيرممكهتحقثيئعلأصابهواستعاناللبنءن

(A.)74;48,92,27,011;98ا..L D,هـ!لا؟"DT, Sa!م!and see BOEC022بم؟*،+,.R..T.88 ،1!*,917 .J .E A

902.-80244,,.tter!سع!"8خ!

.9(Hierakonpolis, ,I pl. XXXVI- XLI ; and see Ann. .S ,4891 543 .f (I

Hierakonpolie,3.اء(1) 051 II
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بكصنالقريبذمارهاحمواوإْلحط،يرهاتسوطريقعنمد؟م!مجمايةصقنح!ميكنفولم!

كهسور،ب!مو%ملواابطهَالزراعيةالأراضىعلأبوابهوةحوايةافراال!حراءصافةعندشادوهمخر

أمتاركأمرةغوارتفاعهفبلغ،اظإرصىمنوضعأمةعاارتةالَثرأمنهماالداخل،اللبنمنبعينبح!ا

اظارصىالسوريينوبينهوفصلالأمتارمن8704نحوممكهبلغوطوليةمش!واتواجهتهعليوقاقبت

بسلالمالجةوديعتليهممأو!ْخاصمدضل،يكنلمأنهقيصلو..منالأتارءرء"2302فيصيقممر

.()112متحركة

بلغ،ضاأالابن.نين5تافيبسورلمد؟تهمبةالمقاالدينية(انخابأو)تبمدين!وسوروا

)113(الأمتارمن4ر88طنهماالفا!ملالهرعرض

قوسط.،وغإصداهاكأخولم،اناصبق!لمةفقيرةمنطقةفىنخبومدي!نخنمدينةقادت

بدايةعمرقبلوتح!لجن!صاب!صاللإهتمامتمْشيرمنةلميسولهذا،مناسبهَطحمةت!ونبانلهاي!مح

الأسراتقبلفيمااعحعيداملوكراسمسقماتنكانتمديخهَانوها،فيبأصالا،وخلالاالأصرات

يؤدىوادنهايةعندتقعكانتنخبوأن،الملائمغيرموقعهامنالرغمعلىبهاواهتموالهافنعصبوا

.()114احباوادىوهو،ال!ف!رقيةالصحراءفى4والفضالذهبمناجمبعض،إلي

ح!مهابسطأنوءنذ،ذاغاالأولىالأسرةقهلمامنذ،فشيئاشيئاالسيا!ىيةأ!تهـاغنوفقدت

لهملايسمحالجنوبأتصثفى4كعاصموتعهاأن-!نواصينوذلك،لاالصعيدكا،علينفوذم

الديذيئت!ابسمهلهايحتفظونظلواولكخ!م،كأمديدإلىمخهانتقلوافا،الوامع"لمك!علىبالاشراف

لقداسةباي!ثمررونواتهروا،عم!ورمنعهمرهمتلاة؟ممهخها11واتهرت،يةالنذكاروحمعتها

لقبواصينكيزح!ماعلجهأيولواأنعلىوحرءوا)115(أيهأوأيامهمفيماأجدادهملأرواح

أرواح)راى،بمعنىلحارو()116"صرنرامما"كلعنى"ن!نت!وداو"ساوصنهن"بلةبمنهم

ءةكاهمكام7ول58:إ3وقيىأ،يرهيرااممةلمد؟اعلىأطلقواهـ!ر:قالإغرقىلماوعند.يضاا(1)17،نخن

الممقر.مديهب!حنى

.14(.02-9111)!Tالمتحركةاللالمذاتالحصوننماذجوعن
XXXIII. g27*أ",AlterGmer3!01..!!ط;.V80ء.See,.R T

r1()4عا,in.J.E.A VIIو".لصهEl Kdb and th9 great،،!عه*03،!!!مس!

)114(86,KEns,DasaltoAgypten!والدهب،الفضةحامى"بلقبالوصطىالدولةفىحكامهابمضواحتف

.L..D III. b13

,SeeENGELBAOH,713ا()هـا in Ann. Serv. XLII

et0،،1,3121,مأت312303)116( dyn.,018 .f; ZAS, XLII8،1.,,9*4"ءp,26;7 Weill!ك!ول+!طه!م!م!.

(IIV)صراجع,-L T A VثةI i V-مضتقدلىأقلملىالوصطىالدولةقيحنىأمبحاللقبانويحنمل

القديمةزعاتهاعهدندنخنمدنجةالىالأبيضالتاجنبةأساسعلى،الصميدتاج)مين،
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:5،هـ(نيةاليوناوفى-*)+القب!طيةفى)!1\؟!ثنى

الأرضأو،ا)كهيرالبلدمم!ى(تاور"اصمعلبهيونمرالمهاطكقديمإقليموسطفىكأقامت

ديمة.الةالنقاديةلحفحارةالكبيرةالمراكزمنكانإقليموهو،العظيمالوطنأو،القديمة

علهاالإشرافبمحهولةلح!مهيسمحأنيك!نالصعيد،واراضىشوسطمموخكأمديخةوامتازت

إليهاالاف!قالإلىال!*ررح!مدعتالىالزليسيةالأسبابأ!رريعطوز؟التوسطهذاوكان،عها

حتىيينالم!رأذهانفىعالقهَكأذكرىوظلت،)118(مباشرةالبلادتجو-بقيام!مقبيل،ننهنمن

القردط-فععرتاريخي!بأنلدونماْالم!رىالمؤرخاتجنىولمأ،القدي!ةعصورهمأواخر

الأسرتينملوكيأسببأنلهماممحالوثائقأوالرواياتمنلديهوجد،في،عاشالذىم.قلثالثا

ين.الثيتالملوكباصمذطهم،ليهاإالأوإ-ين

A.ويرج،تماماكأآثاروزالت .H Gardinerالمشايخفييةقرم!نفىتقعكانتأضها

.(جرجا)911مديخةشرقىجنوب،ليةالحا

(502ةلا!يقيةالأغروفى+ثطه!القبإةفىوه!اير،ابدوأو!)ابيدوسواحتفظت

ملوكشادمنذشحهرصها،واكأممبتنف!اكأمدي!ب!!ااصمظتعااكثروشهرضهاياهاببقاكأنةجبا

القدامةمقنصيا،واصشبت12()ْةيهاأضر-ك!مأوبرهم،هقانيةاثاالأسرةوبعض!لوكالأول!الأسرة

يقالطروعلحافةإ)ي!االمؤديةالزرايةالأرضصاةةعلى(121)بيينالغرإمامإمنتيوخنتىمعبدلوجود

مقراالديناهلاعتبرهاأنمنذالأ!راتبدايةعصرةمدقداست!ا،وزادتةجماالملوكيمقاإلىالمؤدية

ثم،الهمأوثاالأول!الأسرةملوكقثاحرالملكةبرإليهد!بواأنوئذ،يرأوزمعبودهملفرج

.)122(يارةوالزووجدارا،يمةالفدالدولةأهلاعتبرها-تالأجيال،رورقداست!ازنححخمت

،،!!لأ10)فيهاأوزيرقبربوجوديايماتهمبهاا،لراتبدايةعصرملوكاهتمامزيتهفر)118(

كيسبرعانلاح!كماعطربدايةا،سراتبهناعتأخراكانالايمانهداأنيبدو-ولكن

n.ZAS,LXXIII,;77،ك!**48..4.01ا()11 LXXV,;59 .J .EA

فقرلننبوعن،كلهما،ولىا،سراةلملوكأوأفرحةمقابرعنالقعابامتسمنهانطقةفىكثف)012(

سخموىوخع،ابسنبرللملكينالئانيةللأسرة

الفحصلةمنمابعبحيوأناليهيرمزو!دان-(.عالمالموتىمووالفرفي)الفربامامبمعثىامنىخن!ىأو)121(

ختىانتىجانبالىاببدوسواصنضافت.ا،سودباللونأحبانامورتهوتلون،الدئبيةأوالفلبية

r.(.932,اخهيمربوحورمينانبرمنهما،ربابمنعدداوأوزير f9!!!(محأممأخا،/..

BUCK,Coffin,,225ذ)122( Tests, I58اأ؟.ئا!ء,Stela!!+975;40.897;-ظ 1717-1716 also،7!2ب!ك،،

043/،..41---034.,Totenglauben.!ك-،

.انم9؟ت"جر31قراواالحديئةالدولةأملالىاوزيرأنجرقبرنبةلأسابالطريفةالتفس!اتمن

وأضانته.لهقبراأعتبهروةابخشأدزيرئبواامنتى"،ولما"خنتىالممبود31وبين3الامدابنخلطوا

1:ج/.-.،،،1ء!-م-.ا،-،بيد!سنقربالغيل.كنافىء-ب!مقئكناءابهلوقى.-جميانة!مهمىءىْيرأوفىروحأننموصهم

8،2لا
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خلالشيدا،الابننمفبأسوارم!ؤرإنصبنيانقىمنها،ْكبيرةمبانعدة،فىابيدوسقامت

القديم.أيذوسربإش-يوخةىهعبدظفالزراعيةلأرضا!نءقربةعلنيدالثاالأسرةعصر

!-8!و111+و!%(.،!3!!!أ)با!ممالمتأخرةالعصورأصدهافىوس!

المحدثونالأهالىحرفثم،منجلأبىةدورطيور(أوم!!ودع)شونةأى،هبوبوزشمونة

اسهـأ،الةديماحمهلا؟مرفالذىالاَخرالمهىعليواطلقوا.لابالزثونةإلىالقديمالإ،مهذا

.)123(الوسطىالقلحة

ظرثة،الاَراءهذهوملضص،شتىمذاهبالمبذينمنالأءيلالغرضتعليلفىإراءاوذهبت

ؤربقصدعنو!حاlشادوأنه،يخةالثاالأسرةملوكثالثإبسنيرالملكحصنينكانااض!صا:وهى

كهتقدمنحموخعإورنيردلمل!يئمعبدينأوكانا،ع!دهسادتا)فطراباتالا!فترةخلالعاصدة

صينبهلنزلاعحا-:4منهماكلخصصمؤقتينقصرينكاناأو.ءا-بهمقبرةإلىالطريق"ضهما

مقبرتهفىالعملسيرعلىلا:مرفأوبابهـاأرليزورأبيدوسمفطقةعلىيتردد

،7معهديناعتبار!امنالصوابإلىأقربءهـقتينينقهمرأو-ع!نيناعتبارهاأنيدوو

ارتفاع%و،بصوريئسورت-يثنح!وى-خإلىالمنسربةالزبيمابشونةإلىبالأسبةسيمالا

جمدرانه،بارتفاعرأسياتمتد!يقةطوليةدخلاتالداخلسورهاوتضهن،متراا2صفوجمدراخها

.الاْمتارمن522*801نحوأبعادهبلغتو

:أ؟-؟3أ!-!!أ؟وم!حج.إنمب

أوفرهاظلت،ولكنهاالزءقصيثمنالأسراتبدايةعصرفىاكبرىاالمدنلثةثاحجإنبكانت

يض،الأابلداريعنىقدفهو،اسما4بمشحولالاحتمالاتوتعددت.)125(يثمرةبةاهاوأمجدا

يةشعرافاظبأكدتةعنهاا!!برِيم!قو،البيضاءسوارالاْأو،يضالأالىورأو،بصعىالألحصناأو

وشجم،..،الألجقوالحمن،الحوواء)126(ء.ل،نوطاتمأخرةعصورمفى.ممنلهايونالممرقال

.)127(منهاجزءابهأرادواأخمهمالمحتملمنإنكانو86!8*ول50ءإء،الىالاْخيرالاممهذايقألاغر

.8!(21لإ3 Feetungen an d!ه.!م!ه،لها!:-!!،.p1,دAbydos III, I,لعم!3،*!8!ل!معه!A-BTON- C

.93.2391,,zweiten Nilechnelle

Abydoe,شهن!هـطأ4-9(21!)

Art!ط.5bet*ل!،=هـ4!!!;!"هط(521) Memp.!!ه!.H0301لمحه3؟,.Unters.!8، 121 ;.f Urg،!!

"!،85!اط.!. Topographical-!!+!ول";3122ة!ه,Onomaeties!ه.؟ةح!!ه*كه!"pen؟

Pap.-لاه!V،ط1،،21لا

74ه!ه.يأكل!)5مم!"صه*دن!/!!ه.701أ*ا( L; .*!M.19;8*.*هnU"ك!8!
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والمعادىوطرةصلوان-ضاراتيهاقا.ت،قديمرىحضاتاريخذاتمنطقةةكأبحجإنبل!أت

،وكانثمنفوالا!عمديخةالم!نؤظةقهاو-يث،صايرضرينبنصليةالحاالقاهرةجنوبإلى

البدرشينءطةقربنهريةمياءلهاقامت.كلاور،)128(فيضانهمياهتصازابحيثالنيللىغرتقع

.ْمتراتجموثلاثةبنوالحاليةرهينةميتقريةفىالمتأخرةاطلالهاعنهبعدتوإن،)912(ليةالحا

،وغتعالأسراتبدايةعمرأوائلمنا:-جإنبمديهإلىالإدارىالنشاطمنكبيرنصيبتحول

بابمأروأ"مميا!قيالرسأيادمببعضالعصرملوكا-تفال:وهى،قراقثلاثالتحولهذاعن

ألفتالىالمننىالمذهبنصوصوتأ!،صاتعدةبالرموحولياتذكرخماأعيادو!ى،زجمها

9الرشمنازطتفىلافملارطم!صكزاكانتانهابقليلبعدهأونفسهالأسراتبد)يةع!رخلال

الف!خمةالمم!اطبمفكبيرعددوجودثم،القديمالأزلمنذ3أنصبابالأرياقضافىوالفصل

زت،واظمةهـأصالهمقربالحالب!ابيعةأد!أوهاسقارةلحهاجبافىالأ!مراتبدايةعمرموظنىلبمار

الأولىالأسرةملوكمنملوكثلاثةإلىنسبماك!ااحمالإلىالظنذهب-سمصاطبإ!اطباهذهمن

ني!الناالأسرةمنومل!ين

بدايةعصرفىالادارىلالمشاطصكراحجإنبمديخةاخئيارفىالز؟"!االعاملأنفى!ضكمنوليس

لءءن!االاشرافوصحهولة،لادلنابيماا؟نووالنهايةللصعيدالىحماليةيةالنهالدىوجودهاهوالأسرات

ضاصة.البحرىالوجهشئون

يودور+ودهيرودوترواه،وماالمديهعنالديننصوصذكرتهمايةسرأنيتهزكورتوصاول

فيجعل!اعلىمنطق!اي!اشكانانيلافروعأ!ررتأن،ءمروهـإ)131(طالذقيينمرالمهعنوحمعاهب!أن!ا

نصوص!تعبيرصدعلى"ثنتا"الأرضرالناهضةُأوالطاؤيةيرةلجزباآثبهح!ا2أريجعلوالىبَيركاكنقع

ناحيةانهاالنيلزرعيلتحوإلى،أمع.ممعنىورجالهم!خدسوهصدأو،العصرملوكأولفعمد،الدين

المياهنصرؤتوا،-ولهأماجفبذلكو،اكممال؟ا-يةءكاقربعناخرىةتاةشقواثم،الةرب

والةناةالغربمنا3صوفرعهالثرقمني!ي!االنيلفأصبح،كا!لةطبجبيةحمايةلهاوتوةرت،نها

.ال"ممالمنجها!كلاب!ديدة

,33(.f (R YA،81ء.Urk

)912(49,gyptenفىalto*هه,KBEs

الإببرقي؟الىْالمشوبةا!رةالمقابرتغلولا،لملكتيناسمانومختومإتهماأختامهمافىكتبمقربتين!نففلا)013(

".ختوسمرنحرمرخلافيماا،ص)أسماءملوكفيهاوردت،مقبرة(1عنسقارةقالأولى

(.See,.W EMERY, op.cit)"ا-.ا،،

(131).op.Cit3++!99;,06,4ةووو DIODE I+5!ص!!و*،

ر8!3:3
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كبيرا،حصنازجهاأتجامإْكلا،وو-دهاالما:*،4بالحاية!ايكتفلمحنشْ!اانعلىالمدينداعماودل

ةة!،أ!ميداواجهتاىااجنوبنا-يةخلاؤ؟نبجاجم!منصاطغاأأسوارأوبسورسؤوهاأو

ولهذأ،صوَراوياقياأسوارهاأوحجانبلم!هـريتهقولم.؟ل!ميتهزيعتقدماعلىمفتوصةظلت

الباقىالكهيرلاسورقد؟طكانْمموذجاانهلويرفافترض،هيئتينمن،!ئةافتراضإلىالراىذهي

تضمنمستطيلسوروهو،سةارةنةجبافىيةالمعيارحولبروعتهلثةالفاالأسرةملوكزوسرأولدهشاىالة

جدرانهارتفاعبكلومةفيلمةيةرصبهبواأبقيةبقيتوواصدبابغيرفيهيخافتحلمولكن،باباءثسثلاثة

اؤترضيخا.)132(ءدرانهبارتةاعرأسياامتدتكبيرةدضلاتواجهتهوتقاحمتأ!ارعشرةثحو

نخبمديخةوسوركأفىالمزدوجييبالزش:نةسورءثالعلصضوجا!صهـراكانأنهكيسهرمان

اكثرمنهماالداخلىي!ونو،ممرلجنهمايفصل،ينسورمنيت!ؤناى،الصعيدأقهكافىالمزدوج

.الخاربم)+ا(منوض!امةمنانة

صدودهالتحديدعادىإجراءمجرديكونقدف!و،غرضينبأصدحجإنبمخصينتعليليم!نو

يكونأو.عصر!افىاؤليم!يةالمدنءنغيرهاشأنذلكفىشأضها،بهاالمحيطلِفىالرالمجتمععقوقيفيها

دلمدين!نهاناوجعلوه،عسكريةلحا!يةمقراالأولىالأسرةكللودُأوائلجعله،لذاتهمقصوداتحصينا

.الجديدةال!ياسيةالوصدةضداكحلةالانئقاضاتمن

م!فداكانبأنه،.-!حغَاأوالمدي!سوربهـايونالمصروصفالتىالبياضءفةتعليليمكلو

تا!لااىصورضهااوالمدن،لا!ابقاعنكشفالتىا،دناسوارمنغيرهفأنشأنهالا!نقوالبعن

الأبيضالصبدتاجللونتقليداإما،أيضمملاطأصابه3ساهثم،الأضراتبدايةعصرأوائل

المدينةإظهارفىورءبةالقاتمالا!نللون-ةادياأو،اجلاد)134(اوصدةأتمواالذينلأ!ابهوتمجيدا

شونةوأسارسورننهنمنكلءدرانفوقلفعلباايضلطلاءظلقىوقد.مشرقوافعيلون

.)135(الوسطىوالقلعةبيبالز

فعلواكاوالدب!قالرديممنأولاشادوهيننالممرأنوهو،اسورابيماضلتفىيرخر3احتمالؤ،ة

ا-خمالهوهو،الأصع!)136(ابايرىباتبصركسوهثم،نخنلمدينةالداضلىالمعبدقاعدةيرتعسؤفى

قئكيه.أ!وىؤهـا!إلىبحاجمةيزاللاولكنهبهلاباس

leemonuments,,17.4891(ا+إ du roi*!02 ، Saqqarahلهط!!لذهأ-Etudes complemenا!ه!،ط!.

"*ا(ور8..ثف.!ى.،!ح!

thقلضفىهعه8!هلأ8+(13،1 of!؟هـ!.ه!م!!،ه5*!حة

!.8!11ه3" !" p02;5،,5ول،؟ AyrtonههناHierskorp

ولحم!م!ء!،نكلWei",ه!"*صهاهـههS.91!30ء(ا*
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فىهيئةظهرتاىاالمعبوداتأوائلمنوكان،بضاحمعبودهاإكيدةابالطمد؟ضهميونالممرئسب

وشادوا،اقديماالم!مرىإتاراخهايةحتىبهاامحتفةاوظلالأسراتبدايةعصرقبلما.خذيةبشر

اخكأا"إقبالجنذكتذيلقبوهأنعلىواكأا.دوا،اسورا!نالمفتو!ةبةالجنوالنا-يةفىمعبده

القبليالبابمناصلنوبإلىشادواأض!ميحتملو،()+ا!؟حة(سورهبىجنو)اوجمدارهجنوبى

يظنكانفسهللفحلممأ،ورافحلاإإليهالمرموزصابأو-بلعبودخصصوهاصرزيرةبىايةلمعبده

اتيرعاةمنكانالذى)رسكر،(وهو،خرآمعصود5إنبمنطقةفىشح!رتهبئاحوشارك.!اMكيس

،وكان،الموقوهممنطؤ،فىفخهايس!فَونإنراعيافأصبحالأرضتحتوسكن،والزراعةالحرث

وصوص؟تLوأء.نفص!اجإنبداخلمعبدلاكانمماور،"بالم!يسعتافاسقارةنةجبافىصضره

ز*لاموجو!ةكانتأضهاالظنعلىيغلبو،وخارجهاالمدينةداءل،أخرىبدمعاذكريمةالقدالدولة

،ومعب!)913("اسوراثهالىئدآاح)1)بأن!القبتالىنيتهعبدوأهمها.الأسراتبدايةعصرء!ذ

المديدداخلآخر.مبدمماور4ا،ديضبى%نومعبدواوكاناقب!4االجيزةبسيدةلقبتاىاصخور

اوادىافىئدال!بأن!اوءةتافا(المقتدرة4آنحه،ومعبد14(4)ْإالحاال!لاعلىكو!بتماحمعبدشرق

،سقارةجبانتهاوبين5إنببينالفا!لمةيةاصحراواالحافةعلىاكاشةاأى،)141(الم!حراوى

يقومالتىأى"تاوىعنخفىتستقرالتىالباصذيئ"وسديت،الحاليةبسطةتلفىعبدتبربةوضجهصَ

المدينة.ءناكربىاابلانبفىمعبدها

W.حاول Emeryبدايةملوكمنملوك-سةإف،مةإبرسقارةمنمقابى-س!سبأن

أبيطوسجبانةفىأخرىمقابرلأنفممهمثاد:امنمخهمأنمنالرغمعلى،.أسلفناكا،الأسرات

ماكاباعتبارهقبر،قبرانمهمرىطكلكلكانأنهبهأصروااؤترضقديماارأيمرىإواستغل،لصعيدبا

العمارةبأسلوب-إضذكاناقبريناءنقبركلوأن،القبلىللو%4مل!باعتبارهوةبرالبحرىللوجه

لابدكان،قبرينفىالملكدفنالمعقولمنيمنلمو،ط،الو-فيأصدفىالشائعةالدينإدوتقا

وصيكرىإومغم،إاحثينامنعددوذهب-.ت!رعضيحامرةوالاَخرفعلياقبراالمَبرينصدأيكونأن

،5إنب،دينهَلاتصالها،برالفعليهَالمقاهىكانتسقارةبرصقاأنإلى،اترددامنثىءفى،فانديي!

-131.0131،5،,.Untersوهينهميتئرقجنوبلْىالرعامةعمرفىشيدالدىممبدهبقاياووجدت

ألعالية.

)138(88.,site Agypten*9!هه،

9(.!!5 Ti. pls. .45 46 .r1،!+Mast!ك!)1 D,47 55D!ول;46مكم،.L.D

Urk..247,8أ-06.كه!!كاس!.."؟itء)04-اص(

-*.ةكل+ة،8ة،ه."ف(ا،ا"
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والأضرصة،المزاراتتشبه،بررصكةمقإكانتبرأبيدوسمقاوأن،اعئقادهمفىاكليسيةالحمعاحمة

لاغزاؤهموتأكيدالهاوفاء،القديكلةالحمعاحمةكأ4مدتقربالأسراتبدايةعصرملوكأقامها

.)142(إليمابالذ-بة

سقارةمقابربضضامةزكوهبهlأموروأنلاشا،الننىصبقاالم!الرأىنىي!حبأنهوالواغ

المستبعدمنولإصر،برأبيدوسمقاعن-ولهأالمدفونينالأتباع*ثرة،وبيدوسأبرمقاءنولخاءتما

!ها،-بافىاهـلموكدفنوتأكيدزملاعاحمةجإنباتخاذتأ!يدإلىا!قبلةالكشوفثردىأن

:ءكهـااءتراضاتبعدةالحاليةالكشوفءوءفىبقالساالرأىعلالاءشاضيم!نولكن

نأخ،ولوتيلة9رديةتعديلاتخلا،ؤيماءوعهافىء-مثابهم!إرىبطرازأخذتسقارةمقابرأن

اتساعهافىسواهـأا!برالماحيةالمقاهذهقيزت،بقا-ااالىأىأ!ابلِظنكا،برملكيهمقاكانتبعضها

الموجودةالأةراددَارمقابرقيةعنعهمرصفىالملوكمقابريزتت!مافوعلي،بأ!هأأسلوبوفى

جبانتها.فىمعها

الأسراتبدايةلحصرإةالاالع!وربرمقابها-تف!أتياعضصرامعمارتضمنتبإيةالأبرالمةاوأن

نقشتيةءرنمبءنرةعباوكان،سقارةفىلأولىابرالأسرة.قاتخضمنهولم،القبكوالبحرىالو-!ينفى

براعةفىليةعاذروةبعف!اانمإوأجمارهاوء*بهْبضخاءت!امخماالمل!بَوامتاز!،أمحابهاأمماءعايما

.)143(ا!حناعةاوم!ارةالنثش

،أبيدوسفى،.إ)خمهمأوالأولىالأصرةءلوكق01جرالملكإلىالمةسوبةالمقبرةدا!لئروأنه

F.ورج،رائعةأ!ىاوربأربموتحاتلكتانباكة:تآدميهَذراععلى Petrieذراعكانتأخها

المةبرةأختامبعضوأنلاشا،ال!وصسرقهأوتحمامالذىجسدهاءنتبقماكاهىوأن!اصزوجمة

المقبرةأنمعناهكان،-قياجرلزوجمةالذراعوكانت،ا)ترجيحعهذاإذاو.)144(جهاوألةاأحمهاخنت

يكنلم:-يثيخانةسهجردزن.مماور،ىرعضضرجمجردتكنولم،فعلاللدةنخصصتبيطيةالأ

الدأتا.قربهوويدفن،الصعيدأقاءىفىزوصةتدفنأنمنْالمقبؤل

,Manuel.1142"أبخَ(:أالأ4 II54911ؤ.!حهلأ..GreatTombs IIة(,a!؟هـ.*ه,EMERY

layصممر:فاندييه-دريوكونراجع

R.T,مهfrontispiece,،488،؟هـذث!ههء8ا،0ء،.7ثلأ!)143(

5191القامرةأبيدوسنمب:شكرىانورمحمدوراجع

,II,Frontispiece.متمارةبخصلللجبهةوعمابة،طوبلةضف!ةئمعرمحهاووجدت)144( .p 17-16; pl+.ول.

وأعدادها*المقبرةنظيتفولواالدينالعمالأحدأنوبفترضبترىبالجداركوةفىالد!اعووجدت.،7.8

.زعلاث!ىكفلةعلىاليهاليمودالكوةقخبأهاالثالتأمنحوتبمهدفى،وزيرفريحاباعتيارها
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،مترددالازالسقارةبرمقامثفم!نفم!14يمرىإأنالثلاثراقاالةهذهآلىافيضأن"يمكنو.ْ

الواصديردالملكاسمن01لاحظأنبعد،ملوكإلىالذكرسالدةالخسالمقابرنسبةتأيهد!في

.واءد)145(آنفىسقارةفىمقابرعدةياطتمحتوعل

H.وافزض Keesالبحرىالو!هفىالملكنواب.ةابرءيرجنلم3بيرةاا،قابرهذهأن"وءيره،

،ملوكإلىنس!كهاوعارض،ساحة2الإءارةلقبجملوالموإنالمأكةالأسرةاءأصءن!اكام3وأ

اصليزةفىكألكوجدتكلاوإْوصدهايىقيارةءلىت!ءمرلمالحهمر!لكفىال!يرةبرالمةاأنإلىوأشار

فعلية،برمقابرأسيىوسمقااشبرواءننب!اإلىازواف،(الاشتبىجضو)وطر!انرواشوأبى

بض!مهاغيزهاعلىواعتمادا،هـلموكإلىبتهانىعلىالمتأخرةعم!ورهمحتىيينالممرإصرارعلىاعتمادا

.()146يرةال!

الحصرفىا،لمكنوابأنوها،أصانعليهلإحظأنهلولا،عيسبرأىالأ!ذفىبأسءنوءا

صءداكمعروفاكانالامارةلقبوأن،سقارةبرمقاعلجهاوجمدتا)ىالعددية!!ثرةبايمونوالمالثنى1

ال!بارالموظةينأوككيدعوءا!ناكيمنولم،صاوانفىدؤنالح!مرنفسءنأءيرات!بهولقهت

إمارضهم.ألقابإء"الإلى

عمرمنارفا%هضتخلفتالتىالثلاثالز؟سيةالمدنعنفياك"عيليمكنمامضإذنذلك

انلاصنشاطمافىشارعتهاأضىءدنكبيرةنجهابجاتقملمأنهلايصىذلدُأنغير.الأسراتبداية

ع!مرخلاليةاتذكاراوشهرضهاالديةية،كاسهـايمةالقدالصعيدءاصةن!ناحتفظتءامخوفعلى.اموالص

صاكهاوتلقب.أيضاوا!:صهرةالم!نةصقسيدةدالةالدلتاءاحمةبهءديخةاصقظت،الأسراتيداية

"،بهعظيمأى!!بهورقب،وعنها()المحبرالنمأوبهمحافظنى.لحم!بهروأوبهإيرىيلقب

!
اكسوبأو،.!ميهأرواحبامما"!رث.،*ئ)147(!!نبجوإيرىأونجابورووقي

)145"5591."3 lea grandee decouverta arohdologique, Revue du!هل!!oriaCو؟كرمقبركنفىجرا!مر-وزك

.البيرةفىخر2ديقارةققبرالىواجىرنسب،مقابرأربعفىدنا-

)146",9591.566 fمكملأه,3125791ةcit., ;82 also9!!كل!.،ر"

ضا9Z،؟ثملا!;123!هكأء!!*باسمهمالمتحدثأويهصكانكل(1)فمصا،فررللضلاالافحةالتربمة97!ا؟

918*8.,Onomastioaفملابحيثيصبحونبهفىمديةعقيمينيكونوالماللقبأصحابافلبأنيلاح!ولكن

وزراءنهموظهر،العا!سةبلا!رجالكا!منوانملالانأفلبهم،عنهمعحبريحأومكانهاكلعغعمئولين

بهالحاديناهلرعاية!ر!مولن،ثريفيالقبااللقباضبرواأنهميحنىمماررلك،الغديمةالدولةعصورق

وتردلا.انربخلجرفىالقدماءعلوكهاأرواحكاثتافهايفلبالتىالمقدصةأرواحهاركرىوعايةلرلهموانما"

الأحمرقالتاجعلىامناءيمتبرونأصبحراu'311لةالدفىقاللقبحملواعنأنالنثريفيةالفكرةملىه!لى

الأقدمين.بهمنملودملوكهمورثةارثأظمبامتبا!.نفهالملكىالقصر

A..ء8!! R9091ه.1ة!7.دة,,ure8!ه،كه+!!اهـ،ف!!يمل

8702
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بريؤمطيطالىتحؤلتبهلمديهلجةالمقادبضاحيةأناد-بعدمنوليس.)39(واجمهـاماو،اي!م

مننجصيب،ليةالحابوليسهلبوأوكسوعينالمطريةأى،أونوهديدواحترظت.)148(ايضا

ملوكثاقرعفيبهاعزفحتىرعالشمسربلمعبودهاوروْجتوالفلسفةالدينفىالقديمن!اطها

س!اهاللذانهاالمكأبوىأنف-بعدلاكأوإن،اس،فىإليهنتسبواريهااعترافانيةالثاالأسرة

أباهأنمعناهكانذلكحوإذا،أمرشاولىحيناتخذهاصممجردي!نولم،مولدهمنذ3الإب!ذا

أونو.وربالشمسبربالرممىالاء!افإلطسبقه

وال!مهَالدفيفىالقديمدشاطةامقنجصيبالأخرى!ىاحتفظتونومديدانبعدالم!تءنوليس

عواضمءنباعتهارهاأهميتهالهاظلتساومديخة،وأنالوجود)914(ن!أةفىالثامون.ممذهبوالمناداة

.ا(هزي!ا)ْلاتمعبدْوجودعنفضلاالقديمهَالحم

أطلالعنذ!ناه!ماالعمرانهذاقراقؤممثلت،بعمراخهاالأسراتبدايةعصرمدتحفلت

ثاو!3ىلالعصرأهلءورهامختصرةونقوشرسومفىت!لمت،كاومحابدهافيحصوضهاأسوارها

!يرة!موراوكانت،أسارهاوواجراتملوك!مقصورواجهاتإلىببعض!اووصضوا،الصغيرة

بوابالألأعنابصيقنطاقعل!يهااستخدمرالجصأنالظنعلغابوإن،اللبنمنشيدت،ظنهَ

جوانبعلوتتعاقبجمدرانهابارتفاعرأصياكأدصيقةدضا،تأسوارهافىوتعاقبت.وأكتاز!ا

ص!ة!لأنمنهاالهدفوكان،يةمتساو،سافةتايهاالتىالدظةءنمنهادخلةوتعدكا،بوابالأ

تاتالنابرسوموزخرفتال!اظطوسماو-كاجوانبهالؤنت،وإذاإنسعةاالأسوارواجهاتفىالاستقامة

أنالمحتملومن،مستحبةبهيجةءورةمتاهاعلوخلعتمم!نةمد!أطولبألواضهاا-فظتوالزهور

واجهةصوتوسط.الفرورة-ينالليلبردمنؤجم!ايحتصونوالشمسمنؤكالمونتيىْالحراصكانوا

م!اخل،ثلاثةأو،تماال!إلىالاَنحريرصيوالصعيدإل!يرصضصدها،مدضلانالةصورهذهمنقصر

هذاق!ووتذكرالمصريةالوثاءن.وظلتا()اْنديهجماعلىءخيرانومدخلانوامعر!ىءد!مدخل

الىسىالمؤرخووجد،)152(دنا،لمكةءمرإلىا،وقب3Sضز(شار،شتىمناسباتفىالعصر

نيها.البمةالمبادةداراو-الحكمقصراى."الكب!دبقصرمدير"3باالْقديمةالدودةفىيدقبححمها!له)148(

.8(423"8*،,See Belegestelen)

صف..واح!.فىو-روْأو!ب؟محْووإضعتوالخديئةالوسطىالدولةْعمورحتىئبهردهاالمدينةلهلإهبقيت)914(

Bercheh.81..حم!!. ..9 Antefoker, pl-

,T.II.غبأ،ولح)0215 pl!ط.

nciens،هةس!8ه!ا!لأ!ل!-,.67491بخج.!95!+أأا-5ء) Egypt؟chitectural chez lee!معه*!هـ*ه!.هن!-!أ.لح!!

.W..!ن!ط؟كا!لأن!01-صأه!)"..ء-؟. Woط!معه!هـأ*؟هطش!الألا!له،!هل!هـ4!+!ةهه!*فى7.!ة.H2491ة,L' arohitecture

---ا!-3-200!،ر172و171حاشيةوراجع)152(
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على(ثيسأثوباصمذكرهالذى)!حرالملكبقصرذكرهماعصرهرواياتأوعصرهوثائقمقليتونماْ

.وعدهكادهبينفصلتا)فقرناالملاثينمنالرنم

!ابرورهـىمعب!،-!نشم!بدينإلىونةوشهالاْسراتبدايةعصررسومور!زت

وظل،ن!بمطي!فىشيدماأول!ضيدأنهالظنعلىيغلبمعبدوهو،الكبيرا،مبدأوالكبيرالبيتأى

ثميتإشةباصعمأ-؟ناس!او،!ذا،يئيةكهاالتارالعصورضلالالصعيدلمعابداءطلا-ياارص

ستالصعيديينالربينإلىأحموالهاغلبقودنسب،الصعيدمحرابممعنى!!!جم!ه

نأعلىالفراعنةواكأاد،ال!حيد)153(تا!إليهلنسبكا،(انخابأو)نخببةرونخبةبتنورب

أن!3علنصوء!همودلت.لميةالثلابأءإدهماحتفالاضهمساصاتفىكاظظ-"!اب!م3بأس!ايةيموا

.)154(أيضإالأخرويةبأعيادهمفيصي!تفلواأنم3نفد!كنونكانوا

برنسرو،ب!ثى?دد4قىشتصعباسحموهو-!برنو:ينبا!آخريمىومعبد

سس!-حهى
وهومعبد.)؟(الشعلةلإمتأو!!!4ابلجتممعنىممأر،!!+

الكبير،الوحيدعمرقبلالدينيةالدلناعامحةدبمدش"فىشيدماأولشيدانهإلمتالاشةاديذهب

فىم!نهلاكاظل،!ها)155(التاري!يةالعصورخلالالد)تالمعابداءطلاحيارصضبدورهوظل

واجةالمعبودةإلىأحوالهأغلبفىيذبوظل،الآخغبدمعاعن!زيلاغموفىالملوكأعياديماصات

.4)601(يماالقددببةر

بةيةعنز!لا،الموظةينوزعحوركبارالحمإداراتايمبيرةاالمدنتتف!هنأنالطبعىمنوكان

الابن.منث!دتكاكاالتى،أهلهابيوت

ء؟قعنوض!.ة!ناتتقل!ئلم،باقيةشهاتبقلماىاقصورهامباقأنالظنعليغلبؤ

الملونبالحصيرىت!كانتالز؟سيةجمراكهاجدرانوأن،باقيةأطلالهاقئاللاأ!ااأصعاب!اةبرر

متقاطعةيضوارععلوتمال،مسورةداخليةئق-داذاتكانتضهاوأ،افسالطمةاميقومالذىالفاخر

عصرها.3ثارعليالمصورةالمدنرءوزتأسة،1عنعبرت،ممهدة

301()5.0.5(،)391Pyr.;648 MONTET, dans Kemi V;6401;,037,أ Cairo,412;416 Palermo, vs. III!!+.

،5.ط!.هـ,906

L.r,The,32-31;تاعط.،،451) Step Pyramid. pl. XL, .p,91 95; Chr. 'd Egypte XIV648صا; ET.IF - Q LB.!!

64-63..IV,-262 NAVtLLE, Deir el Raha+ III, pl

.!!(.6401)1362.جدبتى،أوجدبةوهو،الأهراممتونقمرادفاسملهوظهر1551(

.T,op.دا()6 Citظ,I ,242 ;243 MONTظ.Urأ
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لوص!نةوشالرقىهذاوص!ؤرت،والديئالفكررقىفىوانرب!مهمجإنبفىالفكرأهلضرب

وال!!مريئ،اظامسةمرةالأسعمرخلالنقشتلوصةشباكا،وهىلوصةبامماًطلاصاعرفتجمرية

الأرضةوأوشكتالبردىأوالجلدعلىأمحابه!بقديمانصاشباكاملكهب!ذنكاتبهافج!اوجمدد

تجعاوعرف،الوجودن!أةفىالقديكةجمىإنبوهىكلضفأهلمذهبوصفنماوكان،عابتأقأن

المننى.المذهبباصماءطلاصالذلك

بدايةْعصرإلىالمذمبهذاليفتأن!!ورتفراوهنرىيتدزوكورتبرتدهنرىجيمسودنهسب

شارفوأل!سندر3لجعرهرمانمنصأءمرلجنما،بالذاتالأولىالأسرةعىدوةلىالأسرات

نأفىبأسمنومما،مهَالىاالأمرةعمرأو،لثةالئامرة4الأعصرإلىتأليفهعلىردشوتيدوسيجفر

الئامن.لالففىإفهتأزمنمناؤشةإلىلنعودالآنلشرصه

عاليهاالنيلفرعفيضانط!يانمنخلاصماوايثأخممدين!أةأخهار-جإنبفىالةكرأهلينص!لم

زعامةلهايمفلواأنأضهمودّوابدوو.ورقىحفارض!االبلادشثونإدارةفىالئيم!ىبدورهاقيامهاثم

الناسيقنعواأنوابضغوا،والسياسةالإدارةزعامةمنلهاتوفرماجانبإلىوا!صاطيروالدينالفكر

عليهأطلقوامعبوداوكان،والموجوداتالوجودن!أةفىالقديمافيءيلا!ؤامديأتهملمبودكانبأنه

و-اولوا.الناهف!4أو)صِةالعاالأرضراربثنن؟6.،منىتاباقبو"ولقبوه.والخلاقالصاخ.ممعنىيضاح31

عالاؤها،وفررثلمد!خهمالمجاور*كسعانمديخةبه؟ادتالذىالقديملمذهباتفسيرفىبدلوهميدلوااق

-س!ءنوءا،علقةأودودةمنا.و،بشمرولاكاءولاأرضنيهتكللمبصييماضعنفيه

ب!ين-وىواسعأزلىفماخضمغاوإ،أخصاأونزاعمنوما،حياةأوءوتءنوما،أوحع!تس

.و"نون"بادمحميسمىكانأنهوزمموا،ش!فء)صكلالحياةء:صرطاته

الأساؤ!ْمن؟وعراود*مز!،عهذلكفىرءهخهـماشتدتصينمهففىالفكرأهلأنيدوو

الذىا!حوعلى،نونالقديماظفمءنالوجوداشخلاصيفمرواأنالمةءولالمعقولءنكانإذامما

هـنففىالفكرأهلأنيإوآخركلعنىو،2!هاأريخنىكانالذىالفيضانكلنشفاستخلاصبهتم

خلقاوخلقهاالفيضانطغيانمنمديفتهميعمتظصأنفىنجحقدفرعوضهمإذاكانأنهنف!همأفىتدووا

توجي!4بقوةدولتهفىوالن!اموالحمالةشرخرأ.ويخظماناسظاعثم،أصهذوقاتدإيرهبةوةجديدا

ن!أةعندلمهءَحمدثقدصةفرعوكْاابوحىوطصتهالم!رصدثمايكونلافلم،أيضاهأصون!اذ

3آصةادرمكرم!بودبوحىصةأولالوجود

جديد،.ممذهبالناسعلىخرجواثم،بهباوأرعصرهمنةبدياتتصلأخرىئدعةا!خفأهلوتدبر

مدبرةعاقلةقدرةإلىا-تواهوماالوجودخلقفيهوردوا،غالتارإمابهوا!ءوالديئصلمبهجحلوا

أبدعوأنهب!سهنةسهأوجدأنهوأكدوا،نةسهبضاحم!:ودهمفىقلةالعاالقدرةهذهوممثلوا،3صة
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سدليهولمقعهكاناظإلىسبيلهوان،ورغبةمنهقصدعنوديدانهوجوانهوناسهومعبوداتهالكون

،كانماانلىلمقأعيمن!انةلسا!رهاوأصعقلهأوقدبهتدبرهافكرة،والكلةالفكرأو،واللسانالقلب

وخلجاتالأذرعوحرحاتالأرجملسعىتجممرواللسانلالعفسبيلالسدليهـذاعنانهوأكدوا

العقابوحقاسلامالأ!لالأمانو-قالعباداتوتبلممتالمواردوت!يأتمراخاكرررتالأعضاء،وصص

.الآثامأهلعل

اتجهوا!الَثرأوالمعنويةا!--رريدإلىمذ!ب!مفىواظالقاظلمقبةكرةحجإنبأهلاقي"وهكذا

ولها،تر-ينيةا-مماوابال!ا!تهمابضيرهصواأنواوش!وَا،والمأديةد11-م!إلىبها

كانالبدءفى"ُا؟ديدالع!دقولبذلكبهواوأيض،إ*مواالارادةأووالا-انالقلبإلىانمالمقفردوا

مال!اء،!ظقاللهاط!نجًلِلالتترقولمنبواوادتر-"6اللههىامحةوااللهمعال!ةورَناعة1

بابأرةو-ودغرفواان!مأإلاتف!يرهموسعاجهميةسدولم،ؤي!ون"كن،يقول:اف!ْاأصقضىإذا

.ممعابدموالاهمامبعبادضهموأصب!سهوتعودهمنفسهمنخلقهم3برالأم6إوأنز!واكثيرفي

.)157(ل!-أقاْأومنهءوراباعتبارهم

أخرىطنظوجوهلأهلهنماظصتوإ،وصدهالداضلىالتظيمعليالأسراتبدايهَعهمرن!اطي!ءمرلم

قا"ممةو-و)-ات،موظةيهماروَمقابرملوكهمفىعايهاعثرصكيرةةطاقاتنقوشعليهاممت،ْءارجية

عنهاممتكاْ،الم!ريةالحدود!نمتفرقةنواحفىعصرهاملوكءIZسأمجلتأخرىونقوك!،بالرمو

يب.القراكمرقبلادمن!يراض!احؤيهاممرايضتر3تالتىيهَاطضارالمظاهربعضي

/م،أثاأوالأولىالأسرةءاركقثاجراسمعلىئرأنه،بيدالجنواطدودعندالنشاطأدلةقن

التهادلباتساعسيرهتةبسملمماوذلك،)158(صلفاوادىقربسايمانالشيخجبلمحورعليمسصجما،

مناجماستغلالفىح!و!4نمفاطاتساعو،ع!دهخلالاسودانأوابةالنوبلادمعطحو!"اكجمارى

.التبادلذلكأوالايضخلالهذايةبح!اصيشهوقيام،صلفاواديفىالذهص

الأسرةعهمرأواخرفىنحمتالمكأءشالهاوذكرت،السبيلهذافىالعصررجالجقودواشرت

.!نصالثا

المتاجرحمايةلِ!غلواوأنبي!وافراكمزيةيةالصحراولحدودي!قظواانالعمرح!معلىوتعّين

.والسلامالمااءةعلىالر-لبدوهاتمؤدواوأن،خلالهاتمرالتىواداجرالما-متإ!ظووا!قواؤل

7(Dramatische Texte, 912;8 (j o3!س+!!،.Denkmalmemphitischer Theologie,;1191 K!مأل,A.ER،6AN

0491.,H.BREASTED, The Dawn of Concience,,33919203 .H JunKER, Die Gotterlehre von Memphis

ا؟-26ص5691نبراير-!لة"أالقدمصرفىالوجودنئأةفلسفات":صالحالحزبزمبدوراجع

8()1327,in.J.E,.A XXXVIس!ع!مع!!ه،
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عا،حورالمكصلاياتمنص*يةومت،السببلهذافىجهوداحصراعودلأغلبوأشت

المركزبة،ح!ومتهطاعةعنشاردينينالونلاكانواوالفيومالدلتاصدردمنيبينرالةبدوليبياأنعن

المأدية.الالتزاماتوتأدية،بالولاءألزمهموأنه،أحوالهاأغلبفىالبدوبماطتبقيةشأنشأضهم

أرة!همأنعنونمتبلادهمءيراتمنكبرعددإلىالصلايةنةوشورعضت،لدولنهوالمعنوية

.()915نعاموالأوالمرا!وال!شجيراتالأعشابوؤيرة-ينذاكقئاللاكانت

يصلوادخ!ممايةوفى،الأ-رالبحرسا!لمنقريب!!رةءلكلنقوشاواصالملكايممعليوعثر

يقكطراهـكلالهأو،عهدهفىقالطرومعادنأجماراستغلاليصفمماوذلك،(16إدفو)ْبينولينه

معا.للغر!ثناستغلالاأو،الأحمروالبحرلاكبينالمتبادلةللتجارة

يحتملو،(161كا-بها)قالكا،مصةلأولاكمرقأهلعلنصرهدنبطاقاتمنبطاقةوعغعت

وال!ثرودالعنادبنفسبدأواوأخ!مسيناء،بدوأوالشرقيةالصحراءبدومنكانواهؤلاءاكمرقأهلأن

6؟عنرُيدىذححمنأخرىبطاقةلهومجدت.الجديدةالمركزيةالحكومةإزاءإبيابدوبهبدأالذى

حمدوننواكاالملوكوأمثالههونهيدوأو،(162)اكلا"ل!ئبعيدهلهماحت!اءافى،66نورصعةبماتأديبو

بأعيادهماصفا!م،وقبيللبأسباليشغرواالحمتوإي!مأعوامفىوالأديبيهَس"الحر3*ت!مشنإلى

-xفر!4،فرحتانيظنونة؟لهات!ون-ىال!برى J،الضهمر.وفرحة

)163(.الإوْلذياممعايهمأطاقتأزوءلامماْد!اطادن(،)بنعنطب!لملكالبطاقاتومجلت

وقام،أةوهأدجمهمالذيئالأقواممنئفةطاكانواأضهمالظنعلييغلبو،العمدأصاب،حنىممار

.ثيماىالثلابعيدهلاحتفالهبقالساالعاما،خرفىا!واعمج!آجملته

فينقيامنبرووالم!ةرزلأاخشابأ-ونلمصراواستورد،يالىأغرببجنوبمصرلاتتصااواشرت

ممأور،صيىوسأفىا،لموكبرهقافننسصفىن!ةورتوفراورتوش!خةيترىيضقدكاضدموهاوايت

والخوزوتالزواستوردوا،(165)عاعدمنذال!يرةالسفنناعةصفىكإسيعتقدكااستخدموها

)401(016-915..CARPABTLes Debuts, Fig

(061)3.85.inAnn. .S XXXVITI!ص!ة+طوس

(161).ZAS,XXXV, 7 f

.ول.+،؟،كلاخص.16(261)

)163(2.,Pal.rt. IIIمنالوسطىالدولةنصوصواتجرتهم،يناجزيرةثبهفىالقديمةالدولةنصوصوذكرتهم

الحدثة.الدولةعصورخلالالجنوبالىنزحواثم،الثرقبةالصحراءصكان

18.291,5;191.,T, Hammamat!نSinai, No. ;7 COYAT- MONT!ل!!-ول+س!!هح!+،See

(LXII,LXV, LXVII; .J .E.A XII,,83 and KEEs, Das alte ,.gA.68j1-1(5(9,0.8.هـ،*.+.
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جزىكلثابةالوارداتهذهKantorواعتبرتوزلسطينا!سورجنوبمنفاخرةظاريةأوانفى

ومنهمخرون3باحثونوذ!ب،)165(وفلسطينياسووفىلهااظاضعةالمناطقمنمصرإلىوردت

de Rouge, Weill and Yadinيةالأسيوافىاطقفىدفاعيةو!لياتحمونلهامصركانتأنإلى

علىهناكنشاط!اأماكنمنيتعرفواأنوصاولوا،رعوقاىودنحرودع!ووخلالنعرصعهدمنذ

66ررونهيد!وآخر،!نبابأوعنكاكابابوويدىنوحمم،نعرصصلايةعلىنقضت-!نص!ورة

.بالرمو)166(حويماتوفىالملوكنقوشفىقئكيهاقراكأمنالآراءهذهتخلوولا.فلسطينجنوبفى

=ببلوس=جبلة=)لىكتميناءفىيةمصرءإدراتعليالوارداتهذهبلمهافىوعثر

آسيا،غربفىمصرءاك-ارىصكزللتبأدلاكبرع%"وكانت،)167(زيذيئ!فى(ليةالحاجبيل

نا.أ-ياباسكاتسهىيةمرالمهالسفنب!توأص

عصورفىشينال!لت!أراإي!يقا،!رالترارلاتصالواسطةظلتكبنةأنوشارفبزىيرىو

نإو،فحلاالمعهودة4الإبالأواقزخارف!ات!بهأواكءلبيطوس!أفىبترىوعز،الأصراتبداية

علىكريتأهلإلىلنسبهَبا،شكمنفيلمولاإميداالعصرذلكفىيزيناممرامعالبادلايدتأكان

ا()ولا!لضوصوجمه

تفصليفىبعفحهاناةشناوهذه،الأسراتبدادذعصرخلالال!رينبلادمصرص*تبقيتو

)A10.د.لءن

ية.الديخوقالمبادونالأسراتبدايةءع!رفىيينا،ءربذيئأمن"الباةا!*!رةهىا،قابرلاقئال

كا!ا،يكةالقدا*!حوراءنتلاهماعلوإْممأوصدها*سراتابدايةعمرءلىلايمابقهذاأنوالواغ

العظصى4ليالةاأنؤ،ىالبار3نومساالصغارمساكنبينلَةكلشترخا!يةهناككانتإذاأنهيدوو

كانكا،ت!ليفهوقلى"رخ!قراء،وهوالةدنيمافىماصنررهلهكاناللبنإابناءوا،باللبنتبماىظلتمنها

ججدبتفظعازللِقالفيما11.طار،فاللبناقلإلمةالحارةله!ئتنا!لإءمتهوهو،الأغنياءدت!فىيبررهمالا

.ولْقراءءاغنيالناساعتادهاامادةا!تثم،اظارصيئالحرارةكأصولاألداخليةبالحرار

andمحح.)165( combed wa

)166(8.,8Abydos, ،* X؟

)!!7(1.,2891.p. ,18 Fig

68(1)،11.,46 .1p LI V

ص-التاريخفجر

916()025-923.5291,+.3.

FRANKFORT,Studies,904،؟ول in the early pottery, 801 ;L .M .W PRAUSNiTZ

102-051.,Quart, London,549119;.f .H KANTOR in JNES.,4291,174!ل!fPalestine

03,See.R .T ,I.1p XV,,18-16 ,03-IIVX II, pl. XVII

+9MO.;271حمه*-!D,.ولS،!ش TET, Byblos et 'I Egypte, p

مندممرتاربخ)كربتالىوصلواالدينممالممريينانشارتيرى،!ته-.+.ول

)8)

3.*.NTOR5 n،!ه.Seealso, H
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رزهنوافوأعتابأبوابهفوأقيفأكأابه،اللبنمن!هالبيت؟ئأناوريامنت!نلمأنهيخر

مناو،3جيراثقلافوقها-لمتإذاالمجرمنتكونقدالداخليةوأ!دته،المجرمنضنعماكانتغالبا

بينءبينثقل!اكانإذابالملاطالم!شواللبنءنأو،للزيخةوكانتخفيفاثقلاحملتإذاالخشب

منها،أسبابلعد-القد؟ة3نوالمساوالقرىالمدنمثارمنالعظهىالغالب4معالموءاعت

خهدي!كا،وأنعلىيعملكانيلةطولأصإلس!صاهاوأن،يلاطوالبقاءش!ء،لتكنلماللبنقمباأن

.الأ-والأغلبفىاقديماالعمرانأنقاضعلىقاماطرريث!والعمور4الإسلاءالعصورفىالعهران

الديرونيح!رةوالصونقادةوسقارةأجمدوسفىالأسراتبدايةعصر!نىالباقيةا"قابروانذمرت

وكانت،ابحرىاالوجهفىعنها!ب-دافىا!ْىءبعضطرازهاواختلف،وطوانوالجنرةوطرخان

أبيطوسبرمقادونالأخرىا،ناطقفىق!لآمتفرقهَومقابرسقارةمقابرالعلياهىبأجقائ!ااحتفاظااعثر!ا

ونؤبرلإ!بازفىصلىزيماالمقابرإذهالعامةالخصائصنرضويهوف.4باقيالعلياأجزاغامنلتبقلماالى

.)017(الأحوالمن-البأىنحلاإيجازاي!ونلناةولو،آخركتابإلىالتفصيل

13،توسمتوليغاط،ثمالتأرغنجرضهالةفىسبةضهااىاصلالمراكلنبيدوسأمقابرفادتا!ض

الأخشابتسقية!ايذكأالتىالمسماءاتتق!لءتوسيعهاعلىلال!!فىؤيهاالعطوراصلصإبازممكنو

وتسمحجمدرانهأعلىرأسيةتمامدلهايخةكأافأبنماءيقطرعنوذلك،دف!نها-صاتفىيلةالطو

بدرجإلجهاولوالتر.نحازلأصئةعلىآخركتفمن!افيمصبينتفم!لاىاالفراغاتباستةلال

-راتيةأرصوتيط.ا-بهاصصإةفىمنهجزءأ!برأوالع!ىجقغابضاءواتس!فئعلىعديسايلطو

روتبا!لراكا(،ورءةواصمقبرةفىاِالخشببألواحوت!طيها(جرمقبرةفى)اللبنبقوالبؤجهاالدؤن

مقوسحبمرىنجصبالمفبرة،ييزشم.(نحموىخعمقبرة)فىا!ريرىالجصرتشييدهاخيراوأدن(مقبرة)فى

فو،م!أمالاوإدعوابهااناساوإذكرالمقبرةملكيتهعلىليدلاممه4علإينقشوبمماحبهيليئعلاهأفى

ءضها.ميداالأراضفىشبتأوجهااديطاسوراواجهةفىأوالمقبروا%فىةفىالنصبهذايعشق

مضكاواتذاتء!طبةتتب!15كانتيدوسأفىما.!يَةمقبرةكلأنإلىينفىوريزىويذهب

ال!عواتورق!م،!ينادرإمماميوإتصفمعبدةهـبالوادىصافةعندتقوم،الأرجواج!إضهاعل

!للوسابا-ممدهنة:اوصوزر!ينهوتما،!رهءسلهصلميةةجمايتأجر.مما"ور،احبماصباممفيهال!نوالقرا

.عمرهفىالمعروفة

هـاروامو-و!ملوعممقابر-ول4فيالما!4الق!وروموظنىالصب!موظنىعقابروتوزعت

ينالأنفىورغبتهمحو!مم6والسفازومجهاأصإ4لتبإداتأيم،متظهةءفوففىالم!ثصكاواتذات

(017)of Cheops, Cambridge!ح!!See. .G .A REISNER. The Development of the Eg. Tomb down to the

3691 ; .W .B ENSERY, Excavations at Saqqara, 3891 , ,9391 9491 , 5291 ,; .J VANDIER, Manuel

'd Arcoheologie Egyptienne, ،* Paris ,5291 613 f
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معهميبعثواأنفىأملهمعنتعبيرامماور،أمماصهمةتقدمالتىالوفيرةاقرالناءنثابتنصيبمقابرهم

دنيماهم.فىعندهمشغلوهاالتىالمناصبنفسفىيعملواو

زت،وامتا125صاك!لإحبهاوءنءليهاإأشر؟انقاد.فىمةبرةقالمعيدالعصر،قابروارتبطت

مش!واتافيرجواجهاضهافىالسةفش!تمسطحةمحمةمسطبة!حئةعلىالعلوىجقصهايقاءنا-جمتهامن

سورهاأطلالبقاءوتح!ا،وليسالأركطسطحممستوىالممطبةجوففىجمراضهابو-ودو،متعاقبة

اذمرقيةالوا-!ةبينولينهيض!ونكانوابهأ!اأنإ)يهاالنسحةإوضعهءتيفهم،وبهايحيطكانالذى

.لجخممةراءاج"يقدمونسبةمنائدةماالم!طبة

الأخرىهئوتض.حكنت،املويهْااللبنيةأجزائ!ابقاءوواتساءيابضضاءتمماسقارةمقايوامتازت

سطحفوقالمصطبةءبظداضلعثيرأخرىوجمراتالدفنجمرةحولالصخرفىمن!ؤلةقليلةجمرات

إتقانمدىوفىاتساعهافىتفاوتترأسيةمثكاواتأودخلاتالأرجواجهاتهافى،وتعاقبتالأرض

.أخرىإلمطممطِبةمنبنإش!ا

وأن،سورانكلنهاواصدةبكليحيطكانأنهسقارةفىال!يرةالمصاطبأطلالءنتجويت

واكقلإدية.الدينيهَالموايممفىالأهلواجماعإكنالقراوتقديمشامثحاالأداءيستخدمينكانالمسوربينما

مماور،اللبنإقوالبتكسىأوالماينإتلإسص3ب4صةءلىحفرةبجانبهتحفركانتإحفحهاوأن

نقلاىاالمركبهىالخشبيةإر3بات!ونقدالحألةهذهوفى،يئحقبةخشبيةصكبؤيهاوءحت

وفاتهليومصافعتص!اتكونأو،كوجهاغيرهعلىوحرمواجهافىوهو3الةيلفىفيها-ث"المتوفىأهل

مدنإلىيحجأوالجنةأضولرفىيتنقلأنأرادكاايضاسبهاشخداماالاَخرعالمهفىليستخدمها

ال!:يقة.الحج

وا-!اتتةلمدكانتأض"وجي!ميهشارففافترض3راءكثيرةالمصاطبمثكاواتشأنفىظهرت

المتوفىسكناتعتبركاشاالمةبرةأناعغبارءلىوذلذ،ساواللبناظثبءننجيتكجيرةديخويةمسا!ن

ت!غلأنبهايقصدوالحمينهَالأسوارواج!اتتةلدكانتأن!ابلهكور؟ووافترضمت،ني!4اكادنياهفى

الفراعنةمصاطبإلىلنسبةبااعتبرتأخ!صأفيشوربترىوافترض،وصاصجمهادلممطبةحريةال!صيةالحا

إلىخولبالحولهأالمدفونينتإعوالأالحاشيةرءا!لأرواحتسمحيةرصبوابأبةءخادوسبافى

يمرىإافترضبيماخما.هـ!وأرادهاحيثأويضاءتحيثءحت"إلىؤكانفماموالافرعوضهادفنجمرة

سطحزوقخلفهاالموجودة!راتوهميةأبواباتعتبركانتسقارةفىالأفرادبمارمش!واتأن

هذهفىالموجودةواكمرابالطعامكلنأصمافءنفلكلتخيلوااينالمصرأنذلكعلى،ورتبالأوض

أرواحشأنذلكفىشأضها،لمإدضهاالدا!،"الصلاحيةوتكفلتناسبهاأرواحماأى66الجصراتُوكاوات

وصأ.رعئيةمنافذممثابةواتالمش!اعتبرواولهذا،الدمر
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الوا-ررةالدلةةذاتبوابالأهيئةظدتءفيرةأش!لتفسيرفى3خرمذهباذهبقديترىوكان

سرخغ!تالمو%ودةالأكافجوانبءلىالأحمربالمداد4صسؤوجدهاال!لةخين!اتوالأبواب

،(شمو3خراَضفصبينزصلتا)ىالدخلاتواج!اتوعلواصىالملكمقبرةفىالأرض

و3خرمننحزنصبينالمتوفىروحاشقاللمسرأنبهاقصدورنَ،أيف!صايةرصاإأةوافاعتبرها

.المقبرةعةازن

وصوف،تضعفهأخرى4وؤهـيص4قىيمتةقريعدمالتفم!يراتهذهءنتفسيرءنماأنهوالواخ

يذشالزخرفلةرضوا!المش!أداءأن،!انضيفأني!غَىولكن،3خرءاللمناقشغاي!ون

سماو-ياوتلمخدمأحوا!طأغلبفىأبيهضبلونىزريمكانتوأضهالاشا،إطلاقايغةلألا

منكانوأنه،أ-والهأبعضفىالفاخرةالحصيرويتاشالزهورتقلدب!-4طونةيرزضارفك!حو

يىواءيةالدتيىني!ممبابصاءفىإليهاوءلموااالىالم!إرىالطورلحراصلبنائهافىاصاب!ايذفعأنالطبمى

-ايةإلى!اجةكانتأن!اافترءواوسواء،يرتبوالمأميةأخرومساكناء-بارهاذلكعلرتجوا

ء*إرىأسلرب.!ففيذلِينإرالم!!ارأيإأنالأ-والأغابفىي!غىوكان.يفزءوالمأمرعزية

علىوشتب،عليهمحريةأودط:ةفائدْ-كىتيمامبإلىمرورة2دونضفيدهفىغيرهمؤِقلدهممقبولمعين

منيذكري!دولا،الواعدالعمرإ!اطبالعأمهَالمعمارية211(اهيفىالتنوعقلأنذك

الأرضرفىغيستءغاالمضأنومنها،محد!ودةايىتثناءاتغيرسةارةطبءم!افىالتعهَالاستثناءات

تخرجكانتلوكافبدت،-قيقيةبقرونوزودتالطهتمنشكلت!مةثيرانرؤوسوا-لماضهاامام

بعضأيىوارتهلموعإنتالرؤوسهذهأمثالأنب-!لو.خنىماقمحيطمنأوبعيد3خرعالممن

بإ!رأ!دصابا،مبودإلىشعضكانتأخهاإلايسرروفيماتع!لمن"طوليس،أيضاالمصاطب

هاجرفهى"نبتكايدممطًرجلم!طبةفىيينالمعمار!ررأنفذهاسآثناءآخرؤلحة.ويى"ارة-قيإنب

بكلثالأرجاته%6من!-قةيلةطو.:ماقبةدرجاتإ"إتؤدىواسعأقىأسمطحهيئةعلىأ*لوىا

المدرجة.ا،كاطبةهي!ئةعكأصهاخهايةفىبدت

آطورامنيينأخرصلينصإلىبقليلبعدهأواطينذلكفىا!دواينمرالمه!نالمعيارأنيبوو

ا،ؤدىالمد-ل-ايةعلييعملواوطبةالم!-وانبيد!واأنالمرصاتكنفىوتعمدوا،المصطبةبناءفى

نحهاارتةاطوقلتب!ا2أمتأصاجانجيماإءاة"ببناءالأولىالمر-لمةونفذوا.الأسفلجزكهاإلى

عنارْفاطتقلبيدة4إصازببناءةالثأ:المر-لمةلحواأثم،السفلىجمدرازاسكادتو)

الأولى.افةا!*ة

!!اظهر،مدخلهاوحمايةا،!ط"جوانبتقويةوهو،العملىغسة!هاإنالإضاؤادتولما

المدرجةالمص!ابةر6ممظالوا-دطحااذا!4اإعرطإظراروهو،زىغسضرمخر-بنالمعمارلمةتفى

.لإثالالدرجاتذاتأوا!ثلاثةاالسطوخذات
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تكنلمبسقارةالمدرجالهرمفىال!الثةالأسرةمهندسنفذهاالىالمدرحةا"يئةأنيعنىمماوذلك

نجذهامماْوإْ،وصدهاذكرناهاالىالأءثلةعلب!ا!!اتقتمرولم،4أسلاؤأذهانءنإطلاقاغريصبئ

عسوشفوقهايقيمونكا؟واالتىالمدرجمهَالمنصاتءنوتكرارااراص!وروهز؟الأولىالأسرةيوم!إر

اربم.أودرجاتثلاثذاتمنمماتوكانت،خاص!"السدأعيادضلالفراعن!م

عهمرقبلالمدرجمةوالمصطبةالمدرجالبناءفكرةظهرتوإنأنه!خرىجووءنيلاحظأنهغير

ماديةإم!نجاتتو!رينتظرظلالمدرجمالهسهيئةإلمىب!ططورالمأنإلا،أسلفناكالثةالثاالأسرة

.جديدةففيئيةعفاتوفريختظروواسعة

%بانةكانتأنهابوو،الأسراتبدايةعمرمةابرءتممئاتوءلوانطرةمنطقةواحتفظت

ودينيةيةمعمارئصصعحاجمل!او)!خمهالا!لوءنفى!طةومقابرهـا،-جإنبالعاحمةلضواصيةإقلإة

ايتضدامهو،عصرهافىتثمجههاىIIالعادلةالمقابرإلىلنمصبةبايةالمعمارئمهاخصااهمولعل.تميزها

يسإ"اراناعةصوفىدرجاغامملوفىغآأرض!فورصالدؤنجمرةتحديدفى،ةنيسبمابوفرةفي!!المجر

حةهـوجودفهـىالةإديةأويةالأخروئصحهاخصاأما..ليمافهاوالسلمبينماتسدكانتالتىال!بيرة

مناطقفىاهأدةاجرتكامنهااكحمالإلىوليسمقابرها!نالجنوبإلى!لوانمنطةتفى3بالمرا

فائ!ة!ات!ؤنقدوهذهالدفنجمرةتحىاىاالجصريةيسافىاربعضفىكهيرةثةوبووجود،أخرى

فائدة!اتكونأو،الأرضرسطحتحتالمتراسإنزالعلىب!اللاشتعانةةجمهاالحبالإدخالوهىمملية

لوصاتأنوهـى،أخرى4خاصوث!4.ادنيمااءالماتإءنهتضفذالمتوفىلىوحءشهذااكأبارهاوهـتدينية

اجهالِأولأصاىاوا!ديراتإينالقراإلىفيهايرعضووألقاجهمأ!ابهاأحماء،1عا-لتم!كانتالتىإينالةهـا

أوقمصاطجهممنالثزيهَالوأجهاتفىطمتوهاأنلِونالمصراعتادأىالاَخرواإ،معافىلهمتتوزرأن

وأقربالأرضلصطحتحتالدؤنأ،-"ءتامليااالأجقاءفىطوانمقابرفىوجدت،الأرضقسطح

نأب"قملواأ!اجهاأنيوتوندريفترضو،الأرض!طحفوقاقراببناتقديمأءإكنإلىتكونما

تس!ح!هالذىيقالطرإلىلروصههادتاتكون!وقها،وأنبيمممازيمنتفعبض"بعدبرأسهإ)يهاإ-وفىا4قي

القرابين.تقديموءجممنالأحياءعالمإلى

بضاءفىيهْالعلوالجصراتمناكق!لإلىالأسراتبدايةعهمربرءقافىال!خيرةإ-علوراتاواتجهت

لها،ناوأماهـ!فياضهاعليإوفمِاحر!ا،الأرضسماحترتال!ةلىالمجرات!نوالايى!زادةالمصطبة

جمرة55نحوتضمنت،وقدني!اخااالأسرةفراءنةآخرنحموى-تءةبرة!ىذاكفىبهثمهديىماوأهم

وكانت،الجيرىبابركأ/؟!ابذتإذ،هيزضهالهأاىكانتاالدفنجمرة-ل!فيماالأرصتسطحفت

الصميد.فىالمعروفةالمجريةالدؤنجمراتأولىبذلك

-ونالمصرظل،يلةطوقرونبعدهوءنحت،أ.قYVA.-وافالأسراتبدايةعمرنمضىوا

وو:افصلاالحدشةالدولة!نطيبةبرديةفذكرت،القديمةوءاومغمعارأ،مبعضإليهيردونخلالها
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وجدمنهافصلاانالموقكتبوذكرت((,Vl)ممتىباممذكرتهالذى)دنالمكعدإلىردتهفيها

جرا،لمكأت!ونماالمصرىالمؤرخوذكر.)ث!ا(نفسهالمكلقمرالكبيرالجهوفىقديمزمنفى

الصقلىديودوروذكر،الطبفىبارعاوكانجالنشرفىباكاألف(أ؟كا!ول5باسمذ!هالذى)

منه.الخبزي!نعونو3يفالبشنينفوائدإلىالناسأرشدءىبأنأخبررهالكهانأن

هومنهاال!رضيكونفقد،الادطءاتهذهصبوفيةالأضذإلأالحالبطبيعةضرورةمنوليس

عويقة،قدبةأءولإلىوردهاالقداسةبصبغةمعارفهمجمغفىيينالمصرأ!ابهارغبة

وينسجونبهايعتزون،يينمرالمهفىأذهانثلةماظلتالأسراتبدايةعصرياتذكرأنمغاوحسبنا

.حو!اوالأساطيرالقصص

،.07(اVا> !،f,ه!لاche Papyrus des Berlin Museهنعخن!لأ!هDer Gr

(VTا)(.!س!,2!,1857.)54S!.
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الئاءىالفمل

اقديمةاالدولةفىوسياصهغامصرحضارة

(2-068-0278)ائالثةاالأسرةعهمرئ--أ

علىللدلالة"46هالمنةالعصورو":و!ااصعللا-يينلِةينبت!رعادةيكةالقدالدولةعصورتعزف

،جإنبباصمالأسراتبدايةفىصفناهاأنتى.نف4مدتفىيةالمربموحكوماغمفراعنتهااستقرار

لعصورهامة-رةقئاللاأهصامن5أهاما"إشادهظا.ةعنكأاية"6امام!ااالأهيامنجأةعموررُو

.ب!ن!اغ!ت!ءلموامنعلى!فايةوشاهدا

نصوصذكرتهفرعونبولايةيخهاالحمبدأو،الثالثةالأسرةمهمراقديمةاالدولةعصوربدأت

معبرءدلولمنمنهاتفلووا!دةلاعدةقراءات3الاهذاهلوقيأ!الحورىباكهعده

جسد،ءنهأكثرإ،أنه!احبهيصفو)1(66نثرر-ت"ئعةالشابقراءتهيقرأقدفهو.طريف

6")3(ختيثرى"لِقرأوؤد،!إابالأر)-اعةءنقداسة)!رأبأنهتهزيحتقدكورتكايصفهأو

يقرأأو،(؟)المولدقبارمم!ىثي!ضتيفظنكا"كامسىنثر"ُةرأأو.ابلسدنيبارلحمنى

إلىالمسمىأو،الإلهذاتإلىصىاكأو،الالىبدنإلىالمم!مىممعنىنز"؟)4(ختإيرىُو

.ةابالأرجمع

الأولاس،عنتعهيرايقل3خرلاا!مماطورىاممهفىلنةسهالملكانخلهاافادامةبالةوارتجط

جممراصموهو،وزاتهبعدرعاياهعليهأطنقهأمحجاثهفىنةسهعلىأطلقهإنكانندرىلاكأاوإن

!ذقدكانوانNecheropheeوموا،سرةلمؤسىمانيتوندكرهالدىالاسممنطوقالقراءةهدهممثبه

جرثم،ا-الىتقريبها،ولىكانوان،زوسرلاسممرادلاجاردنريراه31وهوTosorthrهـها-بمده

313صراجع-نثردختلخليفةالنبتىالا-

)2(in Ann. .S.2691 188 f!ح!،*ث.SETHE,Untere.،810;'41 B

)3(12)3391(,IVكا!لهنهin Mitt. Kة!ى3و*ول!.RE,op. Cit.; H3ور+

مقاطعثلاثةمنتتكونالتىالملكية.لأسماءترتيافىالممنادةالطربقةعلىالقراءةهلىهتجرى)4(

ا،ستاذؤيهنتيف.معشفهىحديتعنفأذكرهاسىننرقراءة،+ط*
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نطقهولة3لالأخيرالاصمهذاعلى!ةالتارال!بواعتادت.)5(المقدس.كلعنىزوسرأو!ا!

رختنزالأ!لىالاصمإلىنعودأنعليسنتهاعليلفيمانجرىأنمنتأسافىىولا،شيوعهوعثرة

.الفرورةعند

صابماعتقالملكةاصمتكرارعلىبأءعصجمهَتكونالثانيمابالأسرةنثررخترابطهَت!د

..(!!و زقدو!مت.يخةالثاالأسرةبهانخ!تالذىنحموىخعالملكسلفهعهـدولىعهدهلى!س

عهدهفىلهام!و!عنالنصوصوجمرت،ث!ث!المكأهـول!بأنهاخنحموىفىعهدالملكةهذه

يعنىكلاو،الملكأمبلقبرختنثرع!دفىلقبتثمأجملها)6("ننةذبهنطقت"طلبصبأن

الزجحهذافىطش!ولا.ق)8(للثاوأماللاْولزوجةكانتأضهايرححمماوذلك،)7(اوالدةاالملك!

العرضيست!قبرأىمنهمصوخرج،!ضيىصليواةيموشارفوأل!سندريونكرهرمان:ثلاثةغير

المتخممصغيرعلىمناقثضهابعةوشاالاَراءهذهمةمتاقتهأنئخثىول!ضنا،يضاالعةباقيش!و

تصعبمنءنهاءإوزوشاءمن)قراهاا.تنحروفعننخحلةةبحروفنعرضحهاأنوالذامفىنا

متابعتها.عل؟

كانبالموكأ،جتفي،زوجتهوليتنحموىخعابنهكاتصابماعتقأنيربره!مانيعتقد

رختأشبصغالاعتارهذاوعل،رختنزفهوأنجبت،4امم!ةوفىحمدهتبينفىالمؤرخوناخنلفالذى

91أو18شررختقبلجمكانبأنوأكدالىأىابهذكيسنماهصوأخذ.)9(لهولداوليىنحموىلخع!!دا

.(1)ْلذكراهتخيداالهاسمنلاتمئانحموى!لسلفهصنعوارجمالهوأنعاما

القديمةكةالحاالأصة-لالةمنبحماعتماقشوجنحموى!إنفيصلم،ضT-ظلباضارفو!وج

ولى،الزوجتهببرهاأولكة،!د.تجلبهاصواالقاثمكلتصد،لأهلهكأ!يهَ،الجرىالوجمهق

عذبفريارأرفظأءاف.ثم،ولدأم،بلقبل!جهابأنواكننى،الملكزوجمةبلقبتنلقبإنطايصمحوأ

..(11)نةصهنحهوى!منوايس،الدلناأهلمنضأزوجمنبحماعتمالنىاولدكانرختنزأنأنيخه

محتواذا،المدرخالهرمكحتنيه2َعلىمنقوشاوجدجسرحميدعىاقليمحاكم31فىجر31تداخل5(

لمجسراسمادرجحتالتىالقديمةالفكرةتفي!وجبانلنةالأصرةالىنبتهاوصحتالقراءةهلى.

الوصطى.الدولةفىالاالنالثةا،صةلمؤسىيعرف

6,601..TheStep Pyramid, .p,137 1p,!لثمSee !+!- Qm

وباعتبار.مرةلصاحبهالبوبتى3الاباعتباره،للاماوماالوسعلىالدولةنقوشفىجرالموْنردد

ثالثةالحورنوتمرةاسمهوباعتبارهأخرىمرةالشاصمه

.inRec. Tr. XXIX, If; .B .I .F.A O9!!س!ثاو!س:.XXXVIII.115 f2ثلظSee Berlin 2077 ; .NA1rRE in

51.,L..R I!14،!ه!!ولح;,Imhotep423;3،لع!+رو،

R..T..8،.6الملكأبناءأمأو،ا،يرأمأو II, XXIV,,021 and compare, .LD

07.1p,XمBA + TANG, Bet Khalli!هح

.Recherches, ,I,931،11;161 and othr s!+!لثم،.byGARSTANG, op. cit.,;23-22 R3!+!يع،

014.,H.JuNKER. in Mitt. Kairo, III

32.+،.R.T3،ل!م Das alte ."! , 83 ; see osla!!ء،

15-05ص-مصرب-التاريخفجرندممركاريخ:ثارفالكسندر
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)12(

)13(

)14(

)15(

بصيهاكانكةعايةمصرأعرةكلوذكرأن،ئملهفالأوالرأىهذا.ثهSpiegelواسخغل

يخمىواالبحرى1،5يخسارختنثرأنف101ولاكنه،فيهشكلاحقوهـذا،مقدسأءلإلىفبهاشدأن

عهدفىاستطاعالذىا!قديرالدك!مبوديرلأوزكأل!أباهفاكأ.!،رأصهومسقطأمهموطنالبحرىالوجه

فهوضاع،ار!رربتأ-4صيمحةراحوالذى،معاوالصعيدالدلتامناطق!ومأنال!ديمةالع!ودمن

الأ!رة!لوكأعوانار!رأهلمنواصده-4ملكأاستعادالذىيأوزبنمجورقسهرختنزضهثم.ملكه

(21ير)وزلأويخة!إلتود!ا،عنهاركا-تجتوشالتى،يرأوزختأحتنبتلمبودةبابحاعثماقوشبه،يةاكا

،سانإينونزاثصا%،وأوولدهيرأوز!4عواظفأ،دءواهايدو-ؤأناءوصارخت؟شرضماأأنوأضاف

حتىصبكلأءوان،قرونءدة،ينالمدْأفواهوءلىالكهانءدورفىالقصةهذهوظلت،فديةدينية!حبغةوصبغوهـا

أءلا!اتالد!اثرقمنكانوضيحلضارفقال؟.لاْهرعهباطنفىبعضكاالسادسةالاْمرةوك6أول!

اكروضمنكان،تمنييةه.مةالاَضعلىجض!االأولصنوءستأعوانوجمل،()13الفديمصا:4رختي!رثمأن

ضلاتأوالتوجحفلاتضلالتهاباذكرإجاءوتمفيافىوكهتهوحماضيتهوأولادهآالحا"لملكفيقىكأن

.السد)14(عد

صاحبباعنارهجب،الزليسيةبالاْدوار4وال!-ليالق!ةمنكلفىوحوروتحوقجبالإالانوقام

ا-دىير.عانيم!نباقوفيراباعتارهوفوقى،حوروجديروءتأوزووالدالأرضوربالقديمالعرش

نأملالقصةفىقتحووممل.!هأط،عصدفحوالماالاْضيرالعرشوارثرهعتباباوحور،المتازعتينالكةتين

أيخ!منأ!بربأنهلهفيكديربأنهأورْأمامواء-سف،ع!4طاوفىصفهفىوجعلهم،يرأوزأمامشأمارأيم

صرعلىولدهوساعد،ظهرهعلىيرتفعو!ا"تيعلأوزينلبأنعلىال!؟يامحةقوصا!...،قبلهولدوانه

ض2بممنىأو،عينبهلهوثبت(الصعبدناجعننهبرفدهاوالعين)فهستاتلعهاالىعبةعليهورد،لمقنلهيتقمأن

وءيرائه.جبعرشعلىووأه،والدلناالصيد-إصلهثبت

ضعفقطمنيخلولالكةو،مقبولةعدقراتناإمنيخاوولا،شى؟مةوءْطرافةمنيرالتصوهذافيلولا

علبه:نؤضذ

كذكبأسمنوليس،نلإلبهدى،؟صنرعأهلإفأو،لدلااعنأهلبعتصاماقراعتافىإسمنفلبى

ولكل.ثارفلاحظ؟،المكزوجةأوالملثَةبلقبتلقبلملأنها،الأولىالثرعةاروجمهْءيرنضرهاأنفى

لجقبتلفتإنماو،ءشولدأمبلقبتتلقبلمصابعتقطأن:وهى،أسرثلاثةأ!وىجهةمنيلاحظ

بأناعرفزوجهاأنيعنىوذلل!،نةصهشارفومنهميوناللغوبقول؟،الملكأولادأمأو،الملكولدأم

.صدهلملكباإلبهو!د،ص!ومنفهاولده

!قىءونو،قايهْبمدير-لاف.ليتفىعكلبرةرختبرإلىيخسبونكانوا،!سهرفصماومنهميينشالاْوأن

الدنا.فىوليس،"!يدفىحكهبدأأنه

فبءور،أو؟ويةطفىصهيرمعبدبنأ.رخت؟شإلىنسبوا،بضاأثارفوم!همبينالأشوأن

ببهوارناع!لهجعللمأفعلاأعدائهمن؟نولو،)15(اصعيدىشاومنهم،المقدسناصوءكاأفرادبعض

4gyptischen Hochkultur, ,5391 § ,22-221 ,227 ,922 ,238 ;535 ! nقأWerden der Al!33طث!هحا!ه.J

4 Mvthenbildung in altenحهDram. Texte, 145 ; .S Scaoirr, My-the!3،لع+.compareK

01184591,,gyptenة

44..S.708 Anm;؟,923238.أ".Pyr.575 f; 356,.f,364 366;.f SPIE+5 ,L op. Cit

op. cit., 7 ,f 03 f; SPIEGEL, op. cit., ,227 223 f5!ل!3،س,.See,،!!!3 op cit

.inSphinx, XV, 9 f!!ول،لثمح.
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،الجارافانةالاْصلاترجامن،الأقلعلأنواصدافضلاعنوذك.يرهنصوجدمرجالهإلىوصولأصنهعا

!صةاصديلاْوزعداوته.؟ش%ونالذىستلمسبردكاهأكانأنهمكلبرته؟!!صفىجملوص!با!يدىوكان

.)10القديم

فديممقدسلأسإلىفبهاكأدأنعلمخرصكاتعاكةمصريةأصرةكلأنفىأ!يراضكمنوايس

وهى:أضىمورأثلانةذلكنبجاإلىيلاحظول!ن.لهابقةالساالأصرةعنقي*!هاب!اكشرالأجابوتخن!لق

المفروضمنوكان،ل!ورةباأو3لابايرأهـزإلىتشرأالاَنحتىالمعروفة4ا)خاكللا"صةصرةالاَثارالمعاأن

.)17(البهبز؟تهمالاعترافإلىسالايد!واأنملوكهاأرادلو5oذوشددقيدهاْن

المنسوبأوالذهـبيةالثمسبمعنىنوبرعلقبصؤبر،(لقابهفىجديداأقباا-ْصدثحمين.!رختوأن

الذ!يال!قر*ءقفىبحوربلقبالبيدخلفهخبااتهسك.ليما(431صراجع)الذ!مةالثمسربإلى

فعلامجورنةصهشبهأننزرختتعمدولو(rاA)ص،الذهبىبالصقرالمرموزإيهحورإلىالمنسوبأو

العكس.وليس،با!خطوةتخذلا

ةصوصوروهالصعبدتاجصاتخىيةالجووم!برتهالمدرجهرمهتحتصوروهنثررخترجمالوأن

علىءكابدنلائةبيدهاحنفالهبمنابهْزارهاا)ىا،مابدأحماءمنقوشهو*كرت،البى.ىالوجمهبتأجواحدة

بحنىمماوذلك،البحرىا)وجهمعابدمنثلاثةأوواصدمعبدجانبإلىالصإدمعابدءنخسةيهناإنالاْقل

.()18عنهمالبعدوليسبدهمعاوكهنةدبالصهعلافاتهيةت!وعلىصصه

إلىدعاالذىفا،بالفعلنحموىخعللفرعونولداأوزوسركانأنْشرختصعإذاولكن

إليها3أبوهان!با)فنيماالثاالأسرةفراعنةنهنيسلكلمولمجمديدةصاكةلأسرةعدهبدايةاشبار

.عهدهوأهميةل!يزه3!داتأ،ملو3!اأيم!ء!نالأ-رالم!ادإزوسراسمتورينبرديةى!ت

ومؤسسالخامسةالأسرةاءثسسمنءصزوسرم.قشمرقالثاالقرنمنمصرىكاتبوص!ور

فىرأيهنيتونماالم!رىالمؤرخمجلثم.مثلهماجمديدةصاكةأسرةرأسباعتبارهالسادسةالأسرة

.c)91(ع!ميمةالقدحجإنبأى)ءنفلملوكبدايةفاعئبرهنفسهالملك

)!ة:اكابعةالأرالاحتمالاتبأصدتأشت،اثلاثةاهؤلاءعخهاأخذالتىالمصادرأنيبهدوو

ئهأبضامناإرز-عحبينلل!رشب!شنثررختولدهعهدبينوخعنحموىعدبينتدخل-أنهأولا

بهءيزءديدلفرعبدايةأص!بحمخ!مال!رشثر!"تايىتردفالا.أسرتهفروعبقيةءنأوفيالآخر

;.AND.K SETHE, Saqqara Mastabas,،8،;11 and see also, JUNHER, in SAS., LXXV, f63طهح!ولك!هـ.

0277,Recherches,I!!طلح،

)17(

)18(

(91)

كلها،الناريخيةالعصوروعنبلانلةا،صةع!وعبادتهوقصتهأوزبرفدمذلكمعننكرلسنا

بافصودالص!ةذاتجدرموزتكرارعلىاعتدتلمقارةفىزولرعجموعةزخارفمنعدداأنتثرولا

لو!أنمننتيهمببرأهماكدلكألظر.زوجتهايسةعقدةباسماصطلاحاتسمىأخرىورموز،أوزير

برأيه.لألقيدكاوان،(311صؤأوزيرقحرسوريقلدزوصصجموعة

42-04.18-15,.pl,لا.FmTa- QUIBELL, op. Ci

413,TurinPap."81،;5 Cairo=33258 .B .I .F.A .O V
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عددميتراوحبلوكاافتصt.الملوكقوائمأنالاخالهذاوير!.بهاقارفروعوعناضولفروععن

ثار3علالملوكلهؤلاءيعثرلمأفمناوغمعلى،هولدواسمنحموىخعاممبين،بعةوالأرالا"ينبين

.2((ْإمدهاطولأوايتةرارهاأوعودهمأهميةعلىتدل

الذينالملوكبقيةمنفيهاايضقراراواكز،حجإتورينةا!تماماأعثررختطركان-ت!ثا

لدنمِاهمقراأرضحهااختيارفى4برغشذلكيونالمصرءافاؤهفس.نتهاجبافىالمدرجهرمهوشيد،سبقوه

الشاخباس!أحجإنبيم!ىأنبعدرأيمَمعننيما-ونماوءبهر،لملوكقارأساواكأإ.وه،و3خرته

وهومنف.،ع!رهفى

بينأظ!ره،الوجودفىزرريم!رمأولوهو،المدرخهرمهمفلميدفى!ررختنجاحان-لثاثا

فيه.أبوهعاشىالةاخانص"االأسرة?مرعنيص!يزجديدحضارىعصريدايهَالمإمرةظ،رمواطنيه

نءقديممعبودوهوصابامم،نزرختأم-ابماعتقالملكةاممبضصن-رابعا

اضمإخمهااوأنفيئ!يقدسالتىمديذةمنكانتأ:اامعهءتهلمماوذلك،منفمديظمعبودات

.21()ليهإو!رعههومواطنوهفةسبه،زيهوايضقر،سارأممسقط

وحوعتهمقابرهصلىؤجمامخهأنأقش،كثيرةحضاريةومظاهرياتذكرزوسربعهدارتجطت

مه.أياإلىطن!باىاعةالمجاوق!4ء،دهصىفىامثايماكةورراعاوفثَرةرجالايةغابسقارةوَيةالمعمار

مصطبةهيئةعلاللبنمنيضيدتخلافلجتفىمقبرة،مقابرلخمةثلاثإليهنسبتفقد

سقارةفىىأخر،ومةتجرة؟4موظةة"ضاءوأيبأمهواءم4البصولءررةيرةء!راثا3تضص"تو،محمة

.يفماأارةسهفىور3اكا،درجا!رمفىتمثاتاثةثام!برةثم،بيةالجنوالمقبرةباصماءطلاصاتسمى

عليابا-6!نابعضورتب،يةالماةالقليلةالأعوامحتىزوسرإلى!سبظفليتمقبرةظلت

مقريهشيدحجحيثإنجامدينةإلىمغااشقلثمالصعيدمدنهنمامدين!فى-كهبدأأنهالنسبةهذه

02()

(M

تورين:وأضافتNos.`16-14كاونجا،جاجاى:أبيدوسقانمةأفافت

:سقارةوأضافت.(.؟،،3-1)!لاوبش،جظىوحو،سكرنفركا

05*(ا-9)1وببى،جفاىوحو،لكرنفركا

.WELL,op.،81.)164جاجاىوعن318صكانبعنداجع cit)

f(J..E.A,569105.)جفاىحووعن-

05عى-السابقالمرجع:شارف-،!ل!ص!كلدKulturg.,186.!ح!2

ميزتالنىالتضي!عواملأهممنانفيهوقال-DERRYراء1رفيهتأثرخر2عاملاكشوأضاف

العنصرالصميدىوان،مكانهيأخدحينداكبداالجيزةجنىباسمسمىى11الجنىأنهوالنالثةالألرة

.ا،سراتبدايةمنلىلنفسه!لفنهاالتىالزعامةعنينزاحبدأ(؟)الدقيقالتكوينذو

84.83(..Dasalto Ag)
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W.اكتشفأنبعدالشكاعتراه"الفرضهذاولكن.سقارةق!ها-بافىالأخيزين Emeryبرمةا

نف!!االأولىالأ"مرةفىالأفراد؟ربعضمقابرأنمحهاوظهـرسقارةفىالأسراتبدايةعصر

هقابرىمقابرالأفرادتتساوىأنالمع!ودكلنيكنلمولمأ.وظامةضروأمةخلافليتمقبرةءارعت

،هوظةه،؟رأ-فىأوزوسرأقرباءلأ!دءةبرةخلافبيتمقبرةاعتبارإلىالرأىاتجه،الملوك

يدلان3بيرانولخالان،،ووجمدا،"برةمأختاعلي4ابذ!رت!كأخجمأوعنخيد!منهمرجللايها

.ماك!)22(عدفىوشائهشأنهاهميةعل

،بوتاتااقي!ت!فبههبةواتخذت،اللبنمنوليس،ابرمنسقارةفى4بصالجنوالمقرةشيدت

J(ناقصةالأضىجمدراخهامضكتبايماالفاخرفىالقاشابقرامبدالسفا!ةغرفها!ررانبعضءمت

تعددتولكن،الداءا!ةلوحماتهاءلىقص:يرهنظرازوسرإلىنسبتهاوشجمت،غيركاطة

إلمىقا!والذى،زوسرب"دفنالذىالمدوجالهرموظيفةإلىالفبة،ورولةخ!اتفسرفىالفروض

يمكن،تقديرأقلعلفروضسبعهَالمقبرةهذهب!أنالمقترصةالفروضوتبئ.بسيطةفة

فى:زيمااصطزها

أ!حاحبمَاتوأماينالممرعندتعتبركانتالمشيمةأناعتبارعل)الفرعونلم!ثيمةخصصتأضها

حياته.خلالفقدهأعضائهءنعضولدفنخصصتاو(!ا-جهاتحقءااوعايةمنوتعشحق

ته.وؤاأعقابفى4تحنيما-ينجسدهءنإخراجهامداح!ثاءهت!صنتا)ىالأواقلدفنخصصتاو

عنشاءحتذاكؤهاوضبأنيهوىالدمم!،يئءهـارعلىالسفلىؤهاجقشيدكاهه()أىلروصهداراكانتأو

عقيدةعلبأءءن!ايبالقرالمدرجالهرمتاءتمبينما،ولرو!،لصاحبهأبديامسظالقبراء-برتممةةدعقيدة

الملككهنةاستخطممارعضيةمقبرةمجردكانتأو.وروحهافىؤفىاللكمقراال!ماءاعسترتجديدة

اقديمهَ،االدلتا4طصيه4مديصبش!اشصلمةذاتكانتأو.لحهلصاالسدعيدطقوسبعفرإجراءفى

بايمحمبضيتقدأخيرا!ىأو.الكبيرةالصعيدجبانةأبيدوسشعا!لأداءالمدرجا!رمخمحص.ليما

.)23(الدلتاعلىط!باعتبارهالمدرجاالهرلهشيدلمجماالصعيدعلىمل!باعتبارهءا-بها

كألكشئماواصدصز!لمولءن،شكيهيظَقرمنام!بعةاالةروضهذهءنةرضيخللم

أوصبأنع!دهبدأزوسرأنهو،المنطقإلمىافروضاأقربأنإلينالفيو.4-نحهحةقراقمن

يمة،القدعادضهمعلىا!مرقامن"دظواسلافهوجعلأهـابأاىاطبالكهيرةالمماغرارءلغارجالا.؟محاالى

تقىوارالسفلىبجراغااء-ىوانه،اللبنهـدونالجصمنشجد!!بأنمصاطجهمءنيميزهاأن-مصبهوكان

أجملهاسدزلما.وزخارفهامصاطبهمنقوشفىإليهيصلوالمصدإلىجدراضهاوشءيمونة:شحهابص.رها

واوقف،السةلى!راخهافىالعملت!امإأوقف،ندس"ء9خبرةوزادت،ءأدهإءكانياتو-وةرت

(22)

(23!

178,،++8,The Art and Architecture of Anc. Egypt,,5891;37 KEIDSER, in Ann. .S XXXI3ول.W.S

Bemerkungen!حول،س!.op.ci.!،.، ;57 Lauer, La Pyramide ، degree, 49 .f; R!+7!!ل!سأ،-+!+!:See

01..Abb,0138,8ق(،zur Ag. Baumkunst
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بأخدهاا،!مارىوبهابأسلووبضخامهاعخهاتمتازجديدةعقبرةبناءفىع!سه،وثرعقلقاشابات!شيتها

وش!خونقوشح!الزهاو!هااسفلاجمراضهافىبمغاشا،وإنلال!ثيوِواجهمدظ!ا-ملتجمديدةبعقإة

أصها،بدايةمنذواحدأسلوبعلالجديدةمقبرتهي!يدلمء،خدسهأوزوسرإنبل.جدراضها

.03(6)رابمصالمدرجالهرمهيئةعلىيمم:رهاقبلأنتقدير،قلأءلاتصثلاثتصميمهاغيروإْمما

.)24(جملالأوطولاظبرةوازد-إدفياتالمم!-وافرصةصفىالتغييرعلىي!جعهوكان

بيدالجنوالمةبرةفىالدفنجمرة،و!وأنواصدأصنننةترحمهالذىالفرضهذايض!فولا

تفسيرهصليحدطع،وذ!نثناءالاهث"فىوسدإذاإلايرشصبمبدؤنتسمحت!دولاحةالمساقديلة

القديمة.الدفنبعاداتمهندسهبتماش

استفادبي!افيوالمةبرةعنءاحبهبهوا!تغنىالمدرجا!كأمبناءتمأنب!دأنهءنماي!خولبمر

لأواقتخصيصهاواستبعادلمشيهْ،تخصيه!اةرضاستبعادح،نفا3ا،قترصةالأغراضأحمدفىمخ!ا

فنةلدعحهاتخصواستبعاد،عنهابعيدةوليم!ت!ا-بهاجثةمقيبةقر-بئبأنأولم!ءفالأحشا،ئهأ-شا

تخصيصالمقبولءنيكن،حيثلم)25(كهالباحثاقترحكابصدوسألدفنهَالمدرجالهرمتخصضمعبه

بية.جنوجهانةلطقوسالموغشالىهسمصوتخصكاليهَمديةلط!وسالموغبجةجنومقبرة

الىيربممعاإن!ائ!-!فىالففحلف!ن،زوسرمقبرقأصمنيمنومهما،صالأيةوعلي

.سىءصقبلإيروتمهـخدسهعبقرية

،الب!رىالو!4لأختامأميناكانأنهلىعتدلباألقا،ماكهعهدهفىألقابهءنإلمحوتمجل

و3بيرا،لحولياتومسحلا،وم!خدسا،العالىالة!رعلو؟.ظرا،الملكلدىالأولأوالملكوتاليا

.)26(يمةالقديةالف!!رةاكذاتسث-ينمديه3،*"لبمارمميزالقباالأخيراللةبوكان،للرائين

الحديث!الدولةفىافىخالونو-مله،يلةطووناةالمجوتببذكرىيينالمصرأ-يالوإحتفظت

ا!ءمنزطراتيسكبراأنواستحبرا،المثقفينرعاةمنواعتبروه،لموالكااطكةأهلرأسعلى

،المتأخرةعصهـرهمفىةدسوهثم،-طيرأصب!أبةهواكااباحمهاقتمةمعمحابرهممؤخرةمن

Imouthesيموتسإباسمونالمتممريقالإغروذكره،عةوالم!كا"الةنربللإ،صاحولداواعتبروه

وبدأ،الئانىفىودفنأتدمهماأهمل،هرميئلفروفبنى،النةهدهعلىالرابعةالألرةفراعنةجرى)24(

وتوفرأ،جللطولنتيجة،مرتينأوعرةازادهئم،محدودتول!بحجمهرمهوخفرعخوفومنكل

.والكفاياتالامكانيات

5()1'01..op.cit., 38 Abb!ول،+!م*

26()58.pl!ل.،Urk. ,I 153 ; Firth- Quibell, op. ci16فينعتهأخرىألقاباالبعيدينأحفادهأحدولجل

كاشروباسمأباهوذكرعظيمامرتلاوكاهاقالصيدوالدلتاالعامةالمنثأتمديرواعترهالوزيربلقب

كه(See,3،س!!+ولImhotep,.14خرروعنخبالمأمهوذ-لر
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الج!وإلىالبابيفضى،والعاديةالخشبيةبوابالأتةاع!يلبناؤهفيهطدجمرءنبابأنهلولا،!لوافديئ

بخاصهأفىرةتقةأساطينوهـ،الغابحزمتقلدالتىالمجريةالأساطينبهتحفيلطوبهووهواكبيرا

أعلاهافىيغَاش،أعلىإلىأسفلحمكهامنيقلبيهال!ياهيئةونحذظفيةحواجزعلىتستندءظكرهاوفى

تحلوكانت.المجريةالجذوعذوالسقفيعلوهاو،المقلوبةيضةالعرالشجرأوراق!ئةعلىصليات

ر!قاوفغا،فىمم!ضةيدعلىدلتمةر!ضبهيرةأقواسهيئهَعلىود!4هندسيةزخارفالبهوبوابأ

يألمخهىو.يرزأوا!بودرموزمنوتتبرةراروالاتالدوامم!ىتصىجدرموزتسمىرموزهيئةوعلى

-فيض.بمدارءن!اأس!او؟ينبيز!يم!لطينأساتة،1سقفهاْوقىغالكبيرا!رمفناءعليتطلعةبقاالب!و

تفىأفي-ة-ايرةقصقاطريسلكؤكان،السدببدبتفلءين3خرسبيلوحاشيتهللهرعونوكان

مخهايةالغربخيت،ت"يرمقاءندببا-فتءوارحبزناءوهو،فىاليةناء"كأ،-ررووا)3أولمن

لابدأنهأتبماعهمتوهمالذينالبحرىالوجهباباوبأمماءمغاال!ثرقيةوشيلتبابالصعيد،أربأممأء

اته.?ءيضقبلواوؤيهيار3وهوعيدهفىالفرعوني!اركواأن!ممن

واجهتهانفىسطح"درجاإلىيؤدىونجوالمتر،الأرضعنقىتفعمتسعةيةجمرمنصةالفناءوتصدرت

حفل،ويجرىالدلتاعرشالأخرىوتفمالصعيدعرشإصدا!ات!ممظل-إنتعلوهانتوغ،الشرقيهَ

بعضفىتحهكانالفرعونيبدوان،والأسراتبدايةعمرعرضهافىسبق11يديةالتقرالصورةعليالعيد

اصطحب.مماور،ب!ارينماسيناباقرأومنهادعاءكلفىلِقدموفواصلهواصدةالمقاصيرإلىالحفلاصمص

جها.تتفقشارةصةكلفىمعه

القديم.مظ!رهالخامةوعننصج!اإصمهارةقاغإعنمنالرنمعلتغطلالأغيرالعيدمقاصيرءنيتبقلم

أوراقهيئةالمجرعلىفىمش!يا!دلاأعلاهامنفلجهاالمقاطعمحدبةأصاطينواجهاضهاشصدروكانت

يرها.مقاصبابأررموزضل4-شبماتقوائمزكااتض؟تكانتثقوبفيهاوتجقت،الشجر

تف!ينصمنمضينعليكهيرانغخالان،أقيم،شىءصقبلالفرعونعيدالعيدكانولمأ

بطالرواتيصالاعليجهاكررايلرت!ثالخمقصورةفىصء*يرالءَلاكان.كلا،ورالمقا!يرمقدمةفى

ب!صير،اللإى-04يفوق!مبجميمثلهبعفحهاكانأخرىتماثيلءنشنازةأجزاء.وتجقتبيض!صا

ألهاطينهاإكآخربعضواس-ند،سقفهاحملفىشاركوالعيدفناءفى"مبةفاتصإلىبعفر،1واستند

أزواجةتأرغيرءغايتبق،لم4ب!امترايةأسرجموعةفى!تيهوا4زوصمع3خربعضومثله،علجهاواعتمد

العيد.لفناءيةالغرالأءيرةالمقمورةفىالأةداممن

ملابسهفي"أيستبدلء!حصاللفرعونكاننهأإلىالا-خمالذهبرشقصخيربأءالعيدفىمباوجماور

أصاجهاصددها،ا!رمبىجنوساحةفىتجرىأءيرةحلةصللعيدوكانت.الطقوسأداءخلالوشاراته

.مماماةع!ورة3اتارتصأن!ابةدا،م!منلي-ِنَ,،وؤي!اغِكانماندرى،ولمصناكهيرةية-ربعلامات

.لالف!وعدوالطوافء!عنبأص
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ق!س!ئةبأؤهفيهظدابزاتثحرصغ،وكان،ال!ثماليهَالهرم4وا-ةعلىالشعاشمعبدوتعامد

نفسنجما،وافذت%واالسر!ابباصممطرصااءحميتمغلقةجمرةمدظهلدىوقامت،دنيماهفىالفرءون

ال!مل!اقثاخلوادافىو!ضت،خماورومع-ءاوط،1السبم10!رمانبجواافذتهىالذبىالانسيالميلا

4ناصورلمقبلبدلفتيزمفتوحبابهيئةظدا-رياننجاصانوتقدمها،زوسرللفرعونالباقىالو-بي

ؤجما!اماىاالا-قيو!ةسبو-،،ؤج!االموجوداقثالالتقبلهاا)فألناحيةنفسوهى،اك،ال

امقائداإ-فىى!نوكا!االمظاهرهذهبينشكرىنورأبطور،الهرمبابءايهاوانفتحالشعاشمهبد

بينال!مماءمنالثماإةانا-يئافىتقرابرارهموأرواحملوكهمأرواحبأنأمحاجها3منالتىيةالممر

سر!ا؟فىإلكاغثالبأنبطالرهـذامنوخرج،همتبثصدعلىلاتىا)ىالنجومأوا!لمالدةالنجوم

نم!شالشعامعبدإلى4بثمبهنسغفىىالمماءسالمنعندمات!:طلرو!صاحبههاد!نأكرفيلم

بع!!اث،وتقصطشيشفيهالذىالمنظورغيرالعالميأسبويناسبهانعمافيهالمقدمةوالدعواتبينلقوابا

لءال!خ!3اأخرىاغراضءنزوسرغثالخد.4الذىالغرضهذاويختاف.صاحجهادفنجمرة

و)عتا!وا،اصلثةتفنىوصينشاءتأفىأيهادت!تقرلاروحمقراا!ابهافيهااعتبرها،لعهدهليةتافىعود

امامها.باحمهاالقرابينتقديمعل

اع!عيداوورإلىإءداهمارعضق!رشيفانيتانبنما،أخصحهاأخرىملحقاتزوسرمجوعةتضمنت

با3اولاهماتسميةعلالاءطلاحوجرى4YAiصرابمأالبحرىالوجهبرنوإلىالأخرىورعئت

بينالقراو-عحمتاكقديمالمجرنجذامنئلتانهالدتانوما.اكحمالبيتباصمالأخرىوتسميةالجنوبليت

السور-شوفىالهرملم!ندسخ!!تف!اأصلقيصؤصهَخيرة2ودار.والأعيادالكبيرة3الموافىوالأزاهير

وموظفيهك!م!ه،وخدمتا!رمبناءصينوال!إلال!خاعضدمتابتوباقمىفىغلالوتأزنالكهير.

فرقةةيرومةاص.4ناهصاعلاها-ياتمنوقيلا،االفناءأركانعلىتطلداخليةواتومش!.ئهبنابعد

وكان،لإدءاازقيلاص!بعفحهاوطفيسالأاجهوخلادبعفمهاالةناءوعلىلمطلةابيهةلجنوالمةبرةةفىواجلابعفعَامقا

عامةمدافنكانتأضهاهلقيالسورح!فوداخلءمحمةطبمصاثبم.المرسومفيالتخطيطهمنهالكل

...ياهارعافقراءلدلقالدولةخصم!!هاأوفي!ابالدفنناساتبرك

إْ!أو،نةجباءردت!نلمأنهامنهايفعم،سقارةفىزوسربصوعةعامةءورةي!دإذنهذه

!يهاويم!ن،وموتاهمموديربدتإهمت!عككثيرةمناسباتفىأهلهـاايصز،1عاصة.ممديخةأشبه؟نت

صها.بناوؤنمخ!ابفضاالمع!بونوونالزاعايهايترددو،بحرايىتهاواككفلونشهاشعاعلىئموقالقا

وأبواب"أساطي!ابأءأسلوبفىالفنيةاكجمديداتببضالمجموعةلهذهقدمناقدكأوإذا

بقيخهاوئتركبأحهافىيونالمه!ارتعهدهامبسطهَاضهـىنجصائصنعقبانفىبأسمنفاوصقوفها

صة.إسااولمجما*يرةصارجماأمهماخداشز!رلخصاوءنهذها،المرجها.كلعنالفنونوالعمارةعناخرب3لظ

قىلاقاونثفيينلاأالابنقبأدةضاعلى-اجرلةيىألىإمهويىةةبصالجنو،ةبرةواا!رافىبررااصيىمدوت!ييدهم
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بذاته.كلاقاأسطوناإقامتهموعدم.مسطرةأفقيةاللبنمداميكنجوالوالجدرانوت!ققالصفوف

.ساندةنممةية!درانعليتعتمدأويهامباوا-!اتعليتعتمداساطينأنصافإإقامةواكمَفاؤهم

ال!إوببناءعهدهمبدايةفىينالونلاتاأنهـمكاإلىير-خأواسهخب:هقذوقإلىوذاكهذايرجعوقد

ومنها.بذاضها!ردةالأساطينكىكأو!ةالكهالأجمارااستخدامإلىغاماءطمئنيننواي!ولمالمجريهَ

واستخدإمهاالبراعهَإظهارإلاضرورةلهأت!نلمولويمةالندوالابناظمفبصارةدتقإفىاتهرارهم

العهقؤليلأمحفورةصغيرةبعاتممرالضخمةال!ص:روا-!ةءنال!ليأالأجقاءزخرفوافقد،الزيهفى

وءلاتبهاولملدواأولاالزخرفلغرضواستخدءوها،حلوهالذىوالمجر-ربينكاتصل

يمة.القدوالنباتاللبناقبهيةقددت"مقهجمريةسقوؤابؤاو.نيماثاديمةألةالخشبيةالعمارةوتعاثق

أعوادأطرافبهاقلدوامائلةصادةخطوطفىمقا!يرهمءضلواجهاتالعاياالأطرافوش!وا

عنصرابهاررأواو،واسوارهايمةالقدالةبادةأكواخبأءفىتضداخلكانتاىاالنخلوجريدالغاب

يةعلعقودذاتأخرىواجهاتوشادوا.المصرىنيمقالكور31ا!طلاصاعليهيطاقمميزاياممار

يهيونهانواكاالاىسكة11،ْافاخرةايرلحصواال!:ص!شاتةلدنصفيهَناءدراواقاموا.مفتوصهَمةوسة

لطيفة.مقبولةزخرفيةهيئاتفىال!دياأطراف!ايعةدونوالإةيميةمقاص!يرال!بادةبينالحواجزمقام

منالمعمارىا)خوعت!فلملفوفةبأركانمباني!موابم!اتفىالحأدةالأركانب!ضءنواستعاضوا

علىأخرىأركاناويضكلوا.ثالثةناحيةمنالبراعةوتظهرأخرىناحيةءنالمساصهَوتو؟رنا-ية

جم!رازاويثدونأكواخ!مأركانجهايدصوتأجمدادهمكانالتىالغأبسيقانهيئة

.بالحبالإليها

ويمف"بنائينرد-؟ونواولمينؤظاكالثةالألمرةيوم!،اردَانشضحكيفالحدهذاإلىو

تسير4صإلية3ومشاعسأذهانمجردتكنولم،آةوجاببدثمحىونهَوأذهاضهمذوْاقةمشاعسهم؟نت

ت!خنىأندونبذات"ئمةقاوصدةوكانل؟تةعحيلبكلتهتمأيديهمويمفكانت،جمامدةو-ترةعل

.ذاكفيبسيطمالعألمظ!ربا

أتضا،واك-تالنقعثر،ةوؤنافيهكهملضاإْلحاووصدهمتكنا)م!)رعلؤاصراي!نلمالةكأالمجدأنعلي

يؤدىؤرعوضهمؤح!ا!وروابيةالجنووالمقبرةالهرمأسفللوحماتستفىمهارخهمالفناةونفارس

بعهاأصأطرافت!دوم!مرعا،صيخامتزناواقفاالعضلاتءشدود،بابهأرمقاصريرأمامطةوسه

وشل!ع!اامهينتكوعنت!برخةيفةت!وجاتص!ورهحلسصو(وجكللوا3خر،حيناالأرضتدسلا

)!رألو-اضهامىطحعن-نرزلاأن!ا!نالرغمعلىكاملبوضوحش!"واشلاءخصرهون!افةعضلاته

الروعة-دبل!ت!يروغلية!ةوحروفا!وواتمااثيلىبعضقواعدعلىونق!ثوا،قليلةمليمتراتءن

وكلظ!رها.مك!اون!ومةوريضازخ!!رقتهافى

مة،الهطب!طوط4فيها،ثالوا!خهى4واصوءديةوقارفىصاحبهالكاءلزوسرتمثالوأظ!ر

البساطة-انبإلىؤج!ازأظقر،دال!فناءفىأقامهاالىإلأخرىثيهلىغافىالخطوصأهذهتجاوزولكنه
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نستيوتفاءيلالمم!ةهاوالشحر%ررائلغثيكفى.بالتفاصيلامنايةاءنبارعافيباا!امةا!لمتهافى

الخرزوتفاءيل،16تتويىطالتئيةاتحورالو-وهذاتالحلىوتفاصتلأهدابهاوزخارفالثياب

.ب!اقين!اقالملكاىكاناالأحزمةئطشرافى

؟راء!فأنىْبأسءنومما،وأضاشممابيهةالجنوالمقبرةشأنفىالاَراءتعددتكيفأسلفنا

الصورةعنالمةىءبعض-تختلتشتىبتةسيراتزوسروعةبمبقيةأجزاءية-مرواأنأص!اج!احاولأخرى

حمها.احتولأغيإطماهاءص!التىالماسطة

ناواقترصا،أ(شوت)9.سوركة.رالبا-هـثنمنصالآراءهذهعصضرفىواشصترك

نج!و،لذاضهاممَصودةدينيةدلالةأويىيالىيةدلالةؤجمهاتةصيلوكلالمجموعةمنجقءلكل،يكو-

،المفهومبالمعنىأساطينتلي!هز-4والأساطين،الما!القهمرفىالز؟!ىالبهويمثلكهعندالأساطين

الشعا!ومعبد.سقفهلكلأ-!الدةالجاالا!نجدرانتسترغابكانتحز!أوبلجذوعمجردح!إْمماو

ا"رمبىمنالهربىالجنوالركنإلىومعبدآخر.قصصهفىلافرعونانلماصالمس!نمنجزءايمثلعند!ا

ليساحَبيرا!رماوفناء،القديمبيدوسأوربلصينالغرإمامإمنتيو-ىالمعبودمقاءيريقلدأراعتبؤ

إمةتيوءحبد-ةىفىاصالأحتفناءيقلدفناء،وللاصهسةمحاإظهارعلىعديساوالهرمأيضقدواسعفناءمجرد

بوتومعبدءنيعبروما!سعينهعبدعنيعبرمامنهـ!رأىالعيدفناء!الفىتقعايىوالمقاصير.أيضا

.جراوهلم..ل!:-انبيوتا-متبروما.تحوقىصقيوما

ا!رمتحتالموجودةاستالاو-اتانقوشي!-نت!ءنأنو-اول،بدلوهءوْطيهلصيرالبا-ثوأدلى

معابدبتدشينيقوملمهءعلغازوسرورىبأنمنهادرالىتهمن،وخرجخاء"دلألاتبصيئالجنووالمقبرة

المعبودتقليدلمقا!يرءنلَثرأليستارريى("ناءاأفىسدالحبيرباصعمقاصلم!يصَالتىاإقاص!يروأن.بهباأو

وأن،دهنهورفىالب!دق-ورمص.ديقلدإْممال-اكبإلمتباسميسمىماوأن،الأشونينفىتحوق

إئماووشاراتهءلابسهأجهاالفرعونيساتبدلمل!4ال!ترا-ةي!نلمالعيدفناءضافالواغالمهى

عاحمتهسورلِه!-لمزوسريرصوعهَبت!اىالةال!ئايمالِسورواذ،أويىيمربحورمبد-قلدمعبدهو

وفيلمدثلمه-حافيبعثوفاتهبعد.ممصيرهيخمأنالملكءىالذىيراوزالمعهودسورقلدوإْمما

..3()ْمثلىمل!

)92.SCHOTT,Beitrage, V&!01*ول!س;Abb,38بم,op.cit., IIول*!،

)03
.Acad.des Incr)،5591,6ههبم,Djoser"", Comptes Rendusلوهfondation peiuses du!ووص",P. MONTET

.(et Belles Lettres
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زرينةءنيخلومن!ارأىمنوماعواهنهعلىصاحبهألقاهالاَراءهذهءنرأىءنماأنهوا)واغ

أكثروالتفسيريلالأومن-تَتفرديةة،اكأجملهافىزرائنهاأن)ولا،شكيهأسطوريةأودينية

.لتحتهمما

نقولثحهاقىمنماأبرعولعل،إم!نيماضهاصدودفىطوك!افهونلثةاكاالأسرةفىالأفرادفةونسايرت

ت!شومش!واتكانتخشبيةلو-4كأمرةإصدىعلىنون!افنانةذهارعحمىيد!3بيرموظفنةوشهى

افةان!اةوخاصالبروزوقلةالرقةبنفمىبهألقابهامضبواأ-ىاوالحروفةجهاصورهواظهووا،برتهمةواجهة

وعظامءا-ج!ارشاقةإظهارعلالطوحتجوجاتثاواتما،زوسرماكزمصوربهاأظ!روااىا

يضمورهتمثيلفىالبراعهَوأظهرواوالممبرالجهدوأنفقوا،وجههطدوشةافيةبلشقوتيهوعظامخديه

جدارعلىرسؤ"أظهربارعريامأخهمفىوضاركهم.أخرىإلىلوصة.نتختافبخفاصيلالممتمارة

روءزاهيةألوانةتفج!اواسصدم،الملارو،واج!و3سيتاللبن.نفيلمقبرةانجفمم!داخلىدهليز

الواحداشكلافى،و-حرعةبانبيةوجماورأببئأزقية.كلساقصعدقا.ورسموأسرةالفاخرةالحصيرش،!ىبها

أساسوعلى،تكون.،أوضحعليخصائمهاإظهارفىمنهرغبةواصدمسقطمنأكزبيناحيانامغا

لح!كأْظاهسة4واكأتجةاءيل!ارحم!!"ول!،ناديقصداخلومغارفيااوصقأوارسمالرغبةهذه

.31()وأغمايت!انج!ا-!اعنهاقىءتنماأوكأشفافزجاجمنيقهاءنادءةمت

زوسرع!دةمدءاإلىأغاج!ايرجعلحإثيلني!ممانحوالثالثةالأمرةفىالأفرادكاارتماثيلمنو-لىَ

مسندبغيرأومنضةض؟سندخشبيامةمدايقلدبسيطمقعدجمرىعلبجلوسه"غالسابايمتازو،بةابل

إتقاضهاصثمناقاثجلهذهوتفاوتت.البارزالنق!ثرإالمجرفىقلدتالخيزرانمنملتويةؤهـائمولا

ن5مثالهاءنةذاوقد،"لروجتواكألثسبايدىلرجلاثضان،ثلاثةوأفضل!ا،ؤيهاالنحتونجاح

يزاللالوانبأأجزاغا!رولون،بهاوف!شعوركلاإل2تةإروأظكسا.!ةف-/1وأظهرا؟يرىالمجر

البارزاخقيايف"،طت!ا،-صح!فىلبأاعصوء*ل،اميوناحولالأ-!راح-لالونءنهابإقيا

.)32(اب-مألنقصثأو

بى-ضوسيليةجزفىمنقوشة!بيرةمحرةءتعبارةوهو،خرآأفىءاءائهبينزوسربعهدأشاد

عشرالثامنالعامفىصدثلهأقو!حمهاةوتقص،عةابا)!صة31عللاصااصءايهايطك،أسوانمديخة

ضيقزادأن،كلادير،إوآفىكنبصاك!أءير،الج!تببدم!ارليس!مالحاع!دوفىزوسرصمءن

البلادشيوحوا!ستشعر،يلالمحاصوتضاءلتاطبوبؤ"ات،شينصبععلج!االفيضانءصأنبعدالبلاد

)31(1391.LL, Tomb of Hesy, Cairo!شIB!لهناح.+.

)32(،1 A History of Eg. Sculptureلاأ!+(dna35.f; .W Sقا,rabstatue3،؟ Die Privatتأ!!5+كا.A+.
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والأسبابولالأصتحرىأنوأراد،اطمطة"نف!،الةرعون-ى،عةابا؟لامفالهأ2وأوشبانهـا

منبععليضرفأنإ"إوطابإلمجوتبالمرتلين31طنةرئيصفاستد!،حرابمنسلمدهطقلمأ

تسيطرقريةبئبانْيئ!رهرعونالةالىوشاد،تهفيطوطاإبوتبزاصلى،ماءهيمالذىوالإلاال!هر

الاذانالمنبعانيوجد15وعند،الأولقليما!سة2و-االبدايةبدايةت!بر،آبوتسىوألنبعالغرعل

ا!وىاهذهزو!مر!عحوات.حمج!وعندهالةثضان!مثأالذىا،مدوهى،ضيرعنهماصلِصدر

احمهااةءمروإنالحماليةأسوانمن!اقهَوهى)بوآباتوربابلأروالقراتينالأ!اصبتةديمصارخ

ج!رة!كدفالظئميرىفيماخنومالإلهرأىءايهال!لجنلمأغيرأنه(أسوانجزيرةعلىذلكبعد

العافيةبدكوأهبالأييدلكلأ!فلورائكمنيديهيرسلءنأنا،ضالقدُخنومأنا":،قولو

بياوج!!واالمعاب!بهاالناسفشاد،القدممنذلجتابراْأجمارووهبتك،اليابسةأوجمدتالذىانا

.،،شاءحيثيرتهخالذىالةجضإنناأ،الأزلمنذالموجودالعظيمؤونناأ،المغررم

غيرهدونآبوهوخنوممنماقةفىاسيطوةاصا-ببأنآمن،رؤياهمنالفرء:نأفاقو،ط

منمراثايصبئضر!لتحصفىقاط،مبده!به!ملوأن،وحده4لمحاط4المنماةءيراتيوةفأنواعتزأ

فيهطبظ،12خاعرسوماوأءررر،إالمن!أقهَالمارةوالمتاجر،ادابووأصالوالمايوراسمكا؟دء

ادرقة!اإلىآبومن،فيت-بالمرقىاكوحمدك،نونما-با!بىاخراصدك-ررلتوو:ئلاقاخنوم

ا!ص!!حراءودروبالزراعهَى2أرامن،الههـبيدوالضةةمرقيةاكفةالضذلكفىمما،زرسضاكأمراكأ

."...نفا3المذكورةالفراخداشةفىيقعءكانوصانهروءرى

ابىحثونواتجه،البماالمةعمرفى4إاطاءورغافىس!يلصرة!واباعةلوصةنقوشنقشت

ابتطع!ا،ءتاقةق!ةذا)ي!ها42القصأن(وماسيرموء3)اب!اأصارتأىوجر":وج!!نشأن!افى

أممإيسةالمعبودةءوربدشهرةعلي!مطةتأنبعدالبماالمةالملوكعطفلاستدرارالمن!اقةفىخضومك!نة

وز!اتيهم.الملوكلِا!داا-"ان!مرفتوا،ؤيلاىيرةجزفىمنهمقربعن

تجت3الذىالأسلوب،وأنمماقد)أءللةصةأنيتهزكورتأم!اب!اومنهمارتأىأخرىووجهة

كانأنهلذلكقيدلوأنه،ذاخقاnaiااالدولةع!مرإلم!شجعتة.يراتءنلايخلوابطالمةاعصرفىبه

أص!زارزلمط.أفىمناممرورلتلفتعرضروإءنه،ابررءيرأوالمجرعلمكتوبةديممقللقم!ة

ءابا)عكانقص،!فىالثاسوش)اداشربمالميوسيتهزديعتةزيماو!و،ةالمنماةالبماالمةالملوك

الق!ةفىجاءماوشفيذ،صعيىيرةجزفىخنوممعبدوتيرريدجديدمنبنةمثهافأص،كاملةاقصةا

.)طه!(الآنى'المقبولالتفسيرهـوالتفسيرهذاينالولا.معبدهوصاعلصالحه

e,.132,3933691.م dans '1 Egypte ancienne, Le Caireمنه.J VANDIER, La fa
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يم"6نوبرع"عادةيقرأ،جمديدفيتعثرلقبزوسرع!دفىالماكيةالألقابعلزاد

ولم.الذهبيهَ)34(ا)شمسربرعألىينسبهأو،ذهبيةثهسبأنه!احبهويصف(نبرعأو)

عهدقبلبمااءترفإْمماو،يينالمصرلح!!افىدنيماجديدةعقيدةالشمسوربالشمسعمَيد!تكن

احمهدلالذىرعفيوهـانيدالثاالأسرةمنماكانأوءك،بقليلالةرنعنتقلبفترةطررخت

الذىالسرخ-فوقرعرصئالشمص/رصص!ؤرأنهيحتملالذىوبرإبىن،رعهوبىرم!ىعلى

.قصرهواجهةوءؤرام!4تضمن

مدينةاونوةلمدْمنهالرعايةمنعضيد،الشمسورببالشمسزويمرارتإطعلىوشتب

منةوشةبصورقيةالباالقليلةجمارهأاصمظت!غيرامعبداؤيهأبأحمهرجمال!فثاد.يمةالقدالشمس

كليقهَمصدراواءتنوهأونوزلإسفةبهآمنالذىالمقدسالتاسوعابإأربعضإلىرصتمتقنة

يذكرع!دهءنؤع!يرنصوجمدكا.ست3وا%مب31بابالأرهؤلاءأحماءمنقىوcوالوجود

.)35(رعسكربا!مالشمسلإ،معبدا

المتطلعينكهير"بأنهصا":"تصفلقباوكان!ماَورلقبإلمجوتبءكندسيهكصيروحمل

بأنهي!فهأو،4مديذفىالفلكينطيررباكأ:اره،والنجوماحواياحركاتلرصد((اممماءاإلىإ

.)36()!نتهئيماسرعتبإرهبا(،الك!يرربالشهسإلىالمتطلع"

(34),.ZAS,XXXVIII, ;012 FIRTH- QUIBELL, op. cit;1،،1؟،2لم،.hallaf,pl. ,8 ;1 .L D!خt!ممARsTANG, Bحا

pl.,03-28.ث!

عنالدهبملامةفوقالمصورةالحلقةصورةاختلافالىفيالذىشيفرغيرنوبرعفراءةفىيتثككولم

الحلقةمدلولبخصوصمئلهاسلفناوند،يبررهيخلوممالانثككوهو،المألوفةالشمسقرصىعورة

الاخنلاتهداعنكجاوزواانفسهمالمصربينان،ويبدوبهيأخدلمأحداأنلولا،إبسنبرصختملوالتى

"See,Sch..).بألقابهكتابتهوأعادوانثررختاسمتاولواحين fer, in Mitt. Kairo IV,7f)

(03)،05.Urk.,I1-15374; Dram. Texte,,97 SMITH, op. cit., Fig،3+!ول,.inSphinx, XV, 9f3+كث!!ط

36.5191,,GOEDICKE,in .B .I .F.A .O,5791 151f., but see .J.V BECKERATR, Tanis and Theban, Gliickstadt

منلهبمعنى"الكب!رائى"قراءتهواقترح،الفلكيينكلب!بمعنىمأورلقبتع!رعلىيونكراعترض(36)

ا،ردابئمنش!ااوالدولةallحورأوالخالقأتومفىينمئلالدىالكبرالمعبودكمثالرؤبةفىالحق

DieGotterlebere,,0491,,9491)16..الكبار 72f.; Pyramidenzeitل!*!!!،.H)

برأيه.أحديأخدلمولكئ

المعبدفىللملكممنلاباعنبارهالمطلقالانكئافميرةصاحبهعلىيخلعكانبانهاللقبجاردنروذسر

592(.,HastingsEncycl. X)كانأنهوساللعبلهدااخرىاهميةكيىوافرض-مأ

سيناءمنطقةالىشمسجمننمنبخرجاللىىالكلب!الاننصادىالطريقع!بدابةبالاشراتلصاحبهيسمح

هه!أ!محاو."قي109الأسيريةالمناطقمناليهاوما
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المدينةعماءيهأاهتدىجديدةية-ضارنجطوةوعماصهاأونو4لمدتزوسررعايةوارتصطت

أيامواصشهوا،القريبو!علىم.ق2773منذمط"نذونفذوهالشصىيمالتةوابتطاعإلى

اعتبرواثميوماثلا.!نمن!طشهركأكوا،ش!هراكأ!راكأسموهاوةيوما365أساسهعلىالسنة

وست،،وإيسة،يأوز:بابالأرمموالدؤيهاالدولةص!ةلأعيادأيامالأءيرةا!دهممةالأيام

.الاَنحتىبها(اقبطيةا)الزراعيةاسنةاةظفاىاالخسةءالذىيامأوهى.و-ور،-تتو؟

اروطوةهذهر!منوممايروةورخارتتهزاعتقدهماإلىاظاسرالفصلفىأشرناةدوخا

بينتقعؤترةفىاف!مسيةبالسنةالتوقيتبدءوالتاريخنجرضلالالسياصىاو؟ومجدأيامإلىيةالحضاو

هنطقيةيخلومنلاجدل،وهواكأقاد!ماعزضريلطوجدلإلى،وأشرنا.مق-42414236عا!ى

,Neugebauerمنصتدإه،ووجاهة Scharff and Kees)+(ابتداعأنومؤداه،وغرهم

!جعلىتمتمدو،يلةطوةملا-12يتهالمبكانوأنه،ا!ينبالأصيكنلمالشصىلكةويميينالمصر

يونالمصركانإذاوأنه.زوسرعهـدؤبليينمرالم!دقيافىيتو!رأناس!لامني!قَلموإسععقلى

يخمانوص!ولايةبإيبدأالذىيمأقوااو،النيلىآقويماف!و،ع!دهقبلسنوىتقويمإلىا!لمواقد

بينتوسطتمنطقةزيتهاؤقىحؤيماوهى،حيويةؤيمةأوسهإسيةأهميةذاتمعينةمنهاقةإلىالني

يونالممركانإذاوأنه.إةاطا"الروصجزيرةمنوتقربحجوإنبأونوينال!ظ؟صا،ديذكن

ا!شمريةااق!ريةاالدورةعلىاعتمدتأرجةكو،وهذاءؤكد،عدهزبل!هور)ثبايخا!أرإلىاهتدواقد

.)38(وصهولةمريىفىيغاون!ايهابدا!3يمكناىا

حجإنبأوأونويجاورماإكنهفيضاولوصنجريخلهمأنبوفاءاتفلونيونالمصرلحظفشيئااوشد

ومموهاشوهاعتبرالذى،طعالسااضوءاذىاشعرىانجمظ!ورراشراو!ت،معينةيةمماوهرةتضاإيةترن

زمنا،ولحظوها،ن!مأذهافىاهرةال!اهـذهتقرتايىولمأ.ا،بمرالشمسظلوعى،)93(بدةسو

الفجرفىظهورهاوا،واكأجمر4()ْالفيف!انابةجااسمبدةسونجمعلىعنقصد،وأطلقوايترقبون!اأءبحوا

)+(

(38)

(93)

04()

.ode"in Acta Orientalia XVII،,,)3891( f175هـ،ء!م،Die Bedeutungslos، gke، t derSoth"ل!*+!هـ،ول!!+!

ums"in.،3+!؟ Hist. .Z ,0491 3fء!lteslen Dةt des sogenanntenؤ!؟،شBedeutungsloص!س"،!-حمم!م!3.هـ

123-122.5291,,.in.J .N.ES3،!!ي.Gottergl.,925 f; PARKER The Calendars of Anc. ,.gE 0591; W

Pal.II.02الأولىالألرةقجرحونباتالملكفىبالثهورالطريخطريقةبالرموقالمةذكرت

وعثتروت،وعمثتارةعثترةاسمعليهاوأطلقواأدى(الزحرةاو)الثعرىنجمالشماليونالساميوناعتبر

عليهالاغريقوأطلق،والقمرللمسولداواعتبروهتاصمعليهوأطلقواذكراالقدماءاليمنيهونواعتبره

.الجباربرحفىاوربونلجموبينبينهوربطواسوثشاسم

هداأنوبحتمل،الفيفانرباوزيرزوجةايسةالرقيوبينالفيضالىجالبةسوبدةبينالممريونرب!

دشهالتىالليلةأى،،القطةلاليلةالفيفانليلةبتميةانشمبىالتقليدالىادقsaltهوالرب!

دمعتها.منتالفيضنجرى-أورالفقيدزوجهاعلىابمةنيها

15؟
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.إنالفيضفصلوهوفصلأولفىشمهرأولفىيومأول(الحالىيمأةوامنهـليو17-.الى)المبكر

ووجمدوه،يوما365ؤوجدوه،بدةسوللن!مآخرطادقوطلوعءادقطلوعصبينما-سبواثم

يوماثلاثينشح!كأقرىصعدةفا!يوا،شحهر؟!فإكفللاوصسوراياقرش!راكأمراكأيَفاحن

ىأآخةف!ل،ؤءولثلاثةالسنةواكأبروا.وأجمادانسيئااصتسبوها،أيام-سةعندهموتبقت

وزمعل،الشتاءفص!ليوازىو!و(الأرضمن)انبتاخروجأ!لأىيرةوزعل،الفيضانزصل

ا!حيف.افصلأويقا!حارزصلأىكو

إليه،ويسعوناكجمديدإلىأطهتنزعن!صعصرفىالبارعهَالخطوةهذهتتمأناتموغمنوكان

اصلعنصشيئايونالمصريسجلولم.اتبالةؤوسرعهمرا):احةثنمنأسلفناهمءنيرجمهتازوكان

واك!ووالفصولإأرخواول!-!م،القد*"الدولةعهودمنخر3عدفىأوحين!افىالخطوةهذه

صاتثلاثوثائقهمفىالشعرىدورةإلىظفاؤهمأشارثمزوسر)41(عدبعدبالفصلكأمرالاكأ

.ستجاعدة)42(فتراتعلىتقديراقلعلى

و!ينلجحهاطوار،كاالشمسدورةبينويينهابطواريينالممرأن-خلبالتىانلطوةهذهأنغير

،-يع!االقديمالعالمشعوببهاوسبقوا،كأ!رشحهرااكأأساسح!اءلىاكيهوروقسموا،الشعرىدورة

،لِومورجلِوءا365ولإسصوما365س!كهماصشبواقدؤ!م.عليهاتؤخذنقيصة.خيرت!قلم

عامورجعاما121كل!اشميصبحو،سنواتأرجصيومايمحبحأناليومرخدزأتمنوكان

انالف!يضبدايةعنتت!أخرأن(يةالشعرأو)سيةالشه4امتابدايةشآنمنكانآخرمممنىو،تقري!

بين!!االفارقيإنمأنبعدإلاءمهاك:فقت!هـدلاثم،عامورجعاما121كلبعدرا3شالفهلية

.(43)ماعا6541صةحد،ملاكا-ولا

)41(

)42(

43()

الرابمة.ةا،برأسسنفروحولياتفى"ضمو!فصلذ-لر

تبلها.بدأأنهمنيفعلاهداأنولو،الخامةا،صةحولياتفىيوما365السنةاعتباروتأكد

.1872عامحوالىالثالثشولرتلحكمالسابعالعامفىهلىاحدث

1536عامحوالىالأولامنحونبحكممنالتاسعالعاموفى

66؟اعامحوالىالثالتتحوتمىاعواممنماصاموفى

وثائقهممليهتدلهماحدودق،تلافيهعلىيعملوالمولكنهم،أدباؤهمبهوتددالفارقهداالمحريونادرك

..مق237عامالمصريينالكهنةمجمعأعدرهالدى(شابو)كانوبقرارأشادأىالى،ا!نحتىالمحروفة

فىالميف،الئاءأعيادغقىلاحتى"الخمسةالىءأيامعلىيوماضثفةالىحينداكالنيةاتجاهالى

فىا!ل،ضيةاعياداالحاليةالميفاعيادتصبحدحتى،منواتأربع!لليوماالثسلتغرنتيجة

."الماضىفىاحالهعليهكانكما

!*حينق.م03عامأوجسطوسعهدفىالاعمليةبمودةالتقويميتمدلولم،يشرلمالتجدبدأنيخر

.يرمبوعاوربع365بمقتضاهالعاموأصبحاليوليانىالتقويم
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نأمنذ،اتصثلاثغيرالفيضانبدايةوالسنبمابداية،المدايتينبينالاتةأقظاهرةض!رولم

تولىعاموهوها.ق1317وعام،)44(البدايةعا!اوهوم.قrvvrعامفى:توقيممكأنا،!ربدا

ؤجمهات7واCensorinusالروماقال!تبالأخيرةالمرةهذهوصل-م913عامثم،الأول-؟ى

.4(°)موعدهظهرفىبدةسونجأن

و-ملهم،اممتةوابعةالأريناوللم!4القوائم-هاغ،الةراعنةمنعددزوسربعدتعاقب

خت،غوهم،-سةأوةمةأرأومنه!اثلاثةبأيم!إءالقا!،"ثارالاَف!(متوا-،ت"ثمالدونماْ

.وحوق،كاونب،باوخع،وسانخت

م!طبةعنسؤاتبفمحرزءكأْيميازكرله،وكشفر"متنثرخ!ة"هويصدوفيماختنحمكان

وكث!.بأؤهسملممدرج!رم،واكأجمرهاقاعدةالمدرتا!رممنبىالغرابرنوبإلىتقع4محهية-ر

با!لبرةسورهاباءحهاوبنمافىالمصطبةهذهم!ندسواضصر!.جهاصاطأالذىاجمرىالسورمننبجماعن

بأءهاوبدأب!مقيارعنئفايت،وءوكألمها،درتًا!رمب!اءفئورجالهإلمجوتبحصلهاا)ى

الهراجمارأ-امأعنجمام!اأيدقئجماراأؤيهااواستخد،4واصصيىومة-علةوفقوسورهاهى

كان،إنع!دهتوقيتء*بوإن،نوعه.نيدزرلباسترالأمنبوتتاعلؤيهاىوء.4وءوشالمدرج

،أعلاهفىوليسالقصيريننبيهأ-ررجافئبابهف!-ةبو-ودقيازو،عنهأخراكلْأمةالمةِلبناءءماءمرا

فىينينإفرعلىأعلاهفىويسذرررأسيةءراةفىوبرىأسةلإلىأعلامنلِنزلفيالجاغمااؤهوكان

يخيةتارممث!يحلولكاضهالمأديهْالةيمهَقايلآخرشىءعليالممحطبهَفىوعز-.التابوتجمم

66نديارواكاباعتباره،(عنخصمرقىا"اتضهنتء*يرةعاصيئطاقةةعنعبارةوهو،غامضة

يكنولم(زوسر)جسر31بعد4المايماقوائماتضهت"الدىالامم؟ءسوهو،المصطبةلمماحب

.ءاحبه)46(تب!نيستصاخأصد

بغاج!ن،صاتصثلاثورة،صسيناءبحزيرةشبهورفيب!ضءلنةوش،؟ةسه!كًوتجفَ

كبأرأعدعلىال!اللحقمعةي!سىفارعةهيئةفىوأظ،رته،إحرىاالوجمهبشاجوصةالصعيد

بيدالكبيرةالحرلقابالأأقدممنوهو،66)47(الجيشقائدلقب"ُيرلأءيراأءإء4وصورت،أعدائه

.الةد-،ةالدولةءنالآن-ىالمعروفة

As..3,,4591.)34لميثسيدنىكمايظن2766-0277اوشارتيظنكما2776بينأو)،4( Arch. XLIX)

(to)ا؟42بيناو،هابداتمراتأربعالتوافقحدثالتاريحفقدفجرالىالتوقيتببداية!جعوامنعرففىأما

.مق(TTIو

)46(,pl.LVI, LXVIلا.ههـأد02د،.M .Z GONErnr, Horus Sekhem- Kho

(47)05051،GAEDINER- PEST, Sin i
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عدةعلالأولالا!مموجدوقد،كبيرجمدلموءحباوخونبكاسانختالملوكأصينالولا

)48(.رختنزمأخابهاوجدتالتىطبةالمم!هنزريةضلافبيتفىمحمةم!طبةفىومختوماتمأختا

خوأوباء3منر(وست!برديةفى)السحرةة!حةواعتبرته،كانببذكرىالشعبىالقصصمظواص

دارإليهيقهطرفىوزار،مهففىباحمعبدزارأةوروت،زوسر31بعدوذكرته،الأولين

أن!موعلى،!مور!االفراعنةبينلفةالأعليدلالةهن!لمولاروايةو!ى.)94(عهـدهفىالمرتلين3!نةاكبير

دورهم.فىالرجالهؤلاءبماريارةزمنيأنفونيكونوالم

تحةظعلىذلكفىوواؤقه(ه)ْواحدلملككاناونبكاساتتالا!ينأنيتهزكورتيعتقدو

لزوسرسابقاكانبيعتبرأنعلىنا-*ةمنمر2أفد3يسوإنكان)و3يسيوتوندرمنص

.(003صراجع-لهوالداأو

6"حورنبعبارةًبينواممهبين؟6با!ع4ًفيبطوجديدمل!بت!اجد"باخعع!دًوارتط

بطرحينالأسرةملوك!ولنثررختبهبدأماع!سعلى،الذهبى-ورأى،!حورنوبأو

يؤكدأوالذهبىالىقربصفةءإحبهيصفالجديداللقبوأءبح.نوبوععبارةبينو4اسبين

نوبرعلقبمنالاشةالفىالسببينالولا.)51(الذهبىالصقربصورةإليهالمرموزإلىحورانآم!ابه

أيم!ءفىلفعلبا.مووفاكاننوب-ورلقبأنشةر"6و"جمعرإنو،معروفغيرمضاغانوبحورإلى

,TANGبم.ا!.91)48( Bet Khalliوساجرسانختقراءةنجيىالملكيةالقوانم-تبهخل!أ-رعنك!ح

،88ee،عه14،.!4. +RMAN, in ZAS, XXXVIII,.f115 JEQOIER, in Rec. Tr. XXIX,;2-1 WEILL,!،8!؟!te

)94(431,02-941,,.N,Die Literatur,;65 GARDINER, op. cit!38;ه ER8،؟،.Unter83!42-1141.+!+س;Berlin

.CERNY.in .M .D.A .I .K,5891 f25

ويعنفد،كانبىينطقكانأنهاعتارعلى،مولاىالكاههِاو"المولىهوالكا"ا،سمهدالنبيجليترجم

.921op.)أوزيرالمحبودال!ترمزالكاأن cit.,)S

جهد-للمةكتبتوقد،سيدكاهىبمعنىأونبْداى،صلاىهىكاهىبمعشكاىنجىيخرنىوترجمه

شبيجل.كخمينبضعفساودلكحورالمعبودبمخحص

)05(38.,.op.cit3!م!!+ل،

)51(5691.,29.;694 ARKELL. in .J .E A،1177،طي!+ك!ع،58لا،.!دء;,.PETRIE.History, 10th ed

.SeeWb,;024د!+!!!هحا.!+Grammer,;73-71ثظل!مم!*IX,;117تأ3.طللقبالمقبىلالممنىوعن IT

;Recherches, ,1 2 f!+82161;لثملا,,IV

؟22ص-محروفاندييهدريوترن:باخعثكللةعنوراجع
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الأسرةعصرمنذظهرالذىنوبرنللقبتطوراميدرهو-وواعتبرهالأسراتبدايةعصرمنذالمدن

.)52(الأولى

إلىالترجيحذهب3بيرينبأشينبقليلالجيزةمنابشبإل!يانالعريةزاومنطقةاصنمظت

ىذالهرم3باطلاحااصيسمىمعقدالزيمبهر!اأصد!ا،4كالثاالأسرةمنملوكمل!ينإلىن!؟تهما

هرماأوقهايقيمأنءإحب!اأرادكبيرةبتايةالصضرفىمنحوتة!مةبئروالآخرات)53(ار!قي

إلىا!البالرأىيبَههو.)54(م!ثروعهلتن!ذالمأديةالام!افياتتسعفهلمأو6خلا1يىمفهلمولكن

.قايتخصعىدونول!نباخعالملكإلىالآخرونسبةكانبالملكإلىفىينالأأحدل!بة

سقارة4لحقافذكرترع31اسيجمصافىيتداخلاليماسرةملوكءنءلكينالملوكقوائموأضافت

يم!حبالمدصين،وصمن)55(رعنفركاباصمط!مخربيدوسأئمةقاوذكرت،كارعنبباسممل!

كا.نبلاصمتحريفاكر*همايمونوقد،احمه!ةمنالتأكدلِعصبوبلالأسرةفىؤلججهتعيين

رع!زلةالأسرةملوكاعترافازدبادعلىيىلىُءيرمنيدلف!نهأو!يلأهماالاممينأصدصعإذاأةبيد

.رعحسىمثلرعاممزجمايتداخلبأ!اءتسمواقدموظةيهمكبارمنبعفماأنشالاأوعبادته

وكأصرفيبعةأرحمأنهينتوربرديةذكرتءلمدُوهو،حوفىبالمد4ُالثالالأسرةأياموانتهت

خهايةفىوجعلوهصةءن!ثرآ4فهيهواغيرميدوممنماقةفىمحماهرما،مهندسوهوشاد،)56(عاما

ولكن،بيضاءيةءيررةأءاته-ادرء!سافىوبدأوا،كاملةدرجاتغانذىمدرجهرم"!علأعصه

)52(83.,H.ScaAFER, in Mitt. Kairo, IV,;01 Cf. PETRIE, .R .T ,I XXVIII,,76 XXIX

مندماوأنهنفسهالملكيمفأو،اليهالملوكانتسبمبهماممبودايصفبدايتهفى-لاناللقبأنميلرويرى

رعانغد،بهووصفنهرعالمعبودالىاللقبنسبتالثالئةالأسرةبدايةفىالنمالنحوالملكيةاتجهت

القديمالملكيةحورراعىلمنافسهعنهفتنحىباللقبيحتعْضأنيستطعلم

7-56(.54,,MULLER,Die Formale)

)53(in Bul. Boston ,.M IX, 65f. LAVER, La Probleme desول+*83+ول،,inAnn. .S،)8 f29!حم!كم!ه-،

74.5291,,Pyramides'd Egypte

9هه(45) * !، Development of Eg. Tom5وللر؟;، f67ثكم,.BARASANTI,in Ann. .S VII, ;f026 VIII, 102 f

77-76..op.cit151مللأ!!+ولو

!دانتانيعرفماليسولكن،العريانذاوبةأحجارهرمبمضملىالأحمربالمدادالاخرهواسمهكتب)55(

عتأخر.عمرفىأضيفتأمالهرمبخاءعاصرتكتابته

323.165,,andcompare Recherches, I434آ.dyn11(!سet8.3،ص!!لأ6ع.R

)56(XXXII, pl.,14.7.1; and compareول..A..H GARDINER, in .JE89ع,Turin,.818;.8 SCHAFEa, in ZAS, LII

164..WEILL,op. Cit

،،،،حواع!"براردزقرأ

أخاصمعنىبدلكفهل؟الضاربلابممنىايمهثينروترجم
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منواستفادوا،الرابه"الا"مرةملوكأولسنفروولدهعدفىفأتموه،يمَوهأنقبلءاتملك!م

ت!دعلى!،خةروسب!ذنأى،براذنهو!لموا،اظطوطمستوىياالزوا-ادهرمكامللإن!اءعهدهفيارب

إكون!بيرةية-!رببلاطاتو3سوهبالأبماردر،اتهبينال!هـاغاتفلا!واأس"،هرمفىالصديدهذا

ضهدمتإذ،يةالةا*فىهوريئقىفىمصباء6مدىندرى،ؤاسناال!ملهث"ا!رمضذلضأولجوانبامستوى

الأصلى.ارتفاعهثلثنحوغيرمنهطبقِولمالهرمأجزاءاغلب

-قومومعبدااكمرقيهَضهوا-6قيلاءمعبدا،يتفروعهدفىمعبدينلا!رمالم!ءدسونوأصاف

بعديزارانا.إمبدانوظل.المتررعالوادى2بأرضؤوة،1الهرمشادواا)ىالهضبةأرضاتصالعند

ل!دلخههامناكثرعهدهفىلثيداىالةنفرويىإلىنىلهتهماعلزاشوهماادواشإنشائهمامنيلةطوةرون

.قالبعدوأ!غطالمعبدينهذيناغراضإلىوسوفْفود،اجلهمنشيداالذىحوقإلى

كذلك51:"تغاإو،فبوقئدإجمهمالأواخرملوكهاأمماءعلىلثهَالثاالأسرةتمشكلتقتصرلم

هـذهو.ز،!z.الوومصرالص*يدءننةهـقةجهاتفىتفرقتالضضصةبرالمقامنعددح!"قةإلى

زاو؟فىوهـ4تجرد،قناقرببتنوفىومقبرة،الصعيدأقصىفىال!بمنطقةفىال!ولاالمقابرهسم

"َاويىطىاوم!مرالصبدبينتفرقهامنيرإدواردماواس!ج.الفيومفىسيلاوهسم،المنياتجاهيناليْ

تى:ءخلما،لمكىص"أن،وميدوميانالعريةوزاوسقارةبينالأسرةأهساتابقيةتفرقعنفض*

تفككتقدالبلادو!اة*،ذأذاد--لمنوأنه،وا!ررم!نفىالثالثةالأسرةغلالتستقرأن

كبر.شكمنلايخلوالاستنتاجهذاأناةالىاوءناموصءنطبينوسوف.)57(وسرزعدأعقابفى

عمرإكا،قابرهذهردادد؟!نالها-ةينبعضاكدصينءلانهؤيهالشكقراقمن!طون!خفى

الأسرةعهمرإلىخرالاَبةءص!اLauerرد؟خما،يخةالثاالأسرةعصرإلىبعضهاReisnerرد،لثةالئا

(CA).!عةار!ا

(57)4191.,von Memphis،!صDie politische Leh231,سم!لى،ول.also H؟,Geschichte.س!"فىنه3!وو+.

LECANT,in,134.لم،)58( Orientalia, ,0591 361 ; REISNER, Developmentة.J STIE * ON, in Chr. 'dEg. ,0591 43 f

.3.VANDIER,55 cit., 429 n
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ةس!أرفزوسرء!صصل-المث!واتذوراد:34ضكل

44
-yaبم،كْىءكل-دُ-9-فم

الدؤنجمرةرةعافاعؤصا-54شكل

خوؤوحرمفاتعلوحاالتىوادقيوف
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نحمةبهرمنة؟ةالعاعب.لمجتن!قي!ورصةروبارعنقثى-64ضئ

*!لااوللم

صسحوتزوجنهنفاصوره؟العاديةته-إفىسةرو(ا!يئإلى)(1)-ث7شئ

خنوبفىنقاءوره؟رحمبةجملسةفىخوفوا)-صار(:لى))ب(
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الرابعةالأسرةعصرفى-ب

(م.ق0268-0256)

اعئهدةو-9:نو-!ظالرابهةالأ،!رةإلىالثاك"الأسرةمناطعلدهقاانضقالتعليلفىظ!رت

ينية.ا-وايةالأسطورالقراكأءلا!اب!ااعتهدوأخرى،بصةوالأديةثرالأاكأالةعلا!ابها

G.ومضهمالأولىاوجهةابا!اورأى .A Reisner, and .W .S Smithمنالأمورأزمةنقالاأن

كانتبعةالراالأءمرةمزسسسنةرومأوأن،)95(طبيعيةلمية!ىيقةطرتمبعةالراالأسرةإلىلثةاكالأسرة

بذكراهايونالمصروا-:فظ(6بالرمو)ْئمةقا!ذكرملكةو!ى!11!عنخصستد!

جانبعليخرطوشداخلكااصكأمرةالثامنةالأسرةعصرمنكاتبفسجلالحديثهولةالأوائلحتى

انالاتجاههذاأ!ابواستمج.عام)61(الفمندَثربأوفاتهابعدميدومفىحوقهرممعبد.ن

ول!صهاميدومهرموءا-با!"اكةمرةالأ!ملوكطوفىمصوزوجةكانتسنفروامعنخصس

ذات)اخرىزوجةعليهانتقدمت(لصاظاالمل!الدم!ايض.ؤرلمكلاور)الأولىزوص"ت!نلم

ولىوهو،الاجمنوأما،حرسحوتبفسههتالإبنةأما،وولدابنتامنهأنجبت(لصخامل!دم

المم!طبةفىدفنوأنهأبيدعدأواخرفىماتأنهإلىالظنوذهب،الاَن-ى4اسلِصرففم،العهد

ولكن،حرسحوتبفىأختهتهبعدوفاامرشاثةورايثرعيةنحصرتوا)62(أببهرمقربميدومفىا7رقم

منالعرشيثدَور4ابذحوقزوج،رداتمنةالاناثحمالةواقديكونوالمالحمرأهلكانلما

فىال!ملةاكمرعيةالصبغةإليهولتنتقلاضرتينافروعتينلخلافتجنباعغخصسمنأنجبهالذىولد"

ممعنى6نظوساتوهوُمعبزبلقبتتلقببأنلهافسهحدحهامم!لزوجتهسنفروواصفظ.ال!رشاكأ*ء

)63(.الرببنت

أبيمالذكرىوفياوظلالعرشسنفرووولىعاماوكأمريئب!ةأر-عأنبحدحوقومات

أرادوشدما،ميدومفىومعبديههرمهتكامإفىعهدهخبراتمنالاستفادةعلمغلديىب،هاونهوممل

جلالا!فىأنبعدو:"رقالاثاقاإل!الأولمنالعرشانتقالعنيعبرأنالوسطىالدولةأدباءأ!د

الدنإكاكا،")64(هذهفىفاصلامل!باء-بارهسنفروا،لمك-لالةنصبحوقا،لمك

The;15591مة)95( Tomb of ! etep- Heree, Cambridge،،،هناهA History of Giza Necropكا!ول*!،.G.A

in.J.,1135291؟ .N.ES3!!هـ.W.S

.inAnn.ط!ء118.81)06( Sإ,GBDSELOFF

Medum, pl. XXXIII, .91 l11(ع!!،

)64(7.,J..E.A XXXII, pl. XIV

)12(r v I
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الأخرىالوبهةأما.!يثويبفنسنيننررجورجمنكلضهجاالتىالأولىالوجيةهىهذه

ملوكإلىالمنسوبةلاَ.ارتفرقعن.32ءف!4فىأطفنأهاالترتالمشكلعلىا!ابهارتبهافقد

السباسيةطيربالأساةيهانوامااش،واسعهَياقضاعليهاوبؤا،طرالمنلفةتجهاتفىلثةاثااالأسرة

الدولةحضارةعنالأخيركأبهفىشدصللِواقيمعنهموبرض!ا،الناريخيةالظواهـصوببعفىوالمذهبية

ميممنتتضمنهماوعسضتفصيليةمنازشةمناقشتهامنمنا!انبهدولن،(5391عام)اقديمةا

عسضهاحيث،!نلثةاثااالأصرةنشأةفى-ءخماقشةاتبعناهمامناقشتهافىطبعأنعلى،"يةطر-ضارية

تصمبمنعنهاوتحاوز،بعتهامتااتطعمنفيهاليشترك،المقحروفءنفإتبكروف

.بعغاصآعليه

زوعرشصوفاةوأنجديدةصياجةلوصدةبدايةكاشتالرابعةالاْسزأنالرأىهذاأ!اب!ضبعتقد

الاقامواحمر،االحرىالوجمهقومملكهالقلالوجهفىمملكت!نمملحَهإلالدولهافامأع!بهاالثافةالاْعز

الحأآالبيتإلىاقربىأبصلةيمتونوكانواالوصطىمصرفىالاْحْمونينإقليمح!م!،تدخل-ىاعنقادمفى

ابدوصدةإعادةي!تطعاحوقزوصرولاكنلعرشالرممطالورثواعبروهحوقوناصروا،زوص؟ت،القديم

إنمأووصدهاالملك:لاول!كاحرتبصسطنهابعدهالعرشوورثلنةالاالأسزاتتهتماتولما،)65(كاملة

إيىاء.حدتالذىالمقدسالأوزيرىالحقإيىنقلت؟ض.كحنىأوشفرووهوأعرتهاةيرمنزوجإلىالحمحققلت

والأ!ورىالإمى!انبتاصتة-يرعلالاتجاههذاأ!ابواعتمد.حكهافىالقديمةالالثةأصرتها

.صباكا()لوصةالممقالمذهبفى

لهكانالعرشحببأوزير!اأةيهاذكرمضةغاأ!وريةراتعافىقديمةبةجاثاأصداالمذهبهذاوتص

بعضوأن،حوروصتالمل!ينإينموتهبعدنثبعنيفاكأاعاوأن،ةيهاغرقوأنه(خإتاى)سيدارفىشأله

الاْرضربجبأنوذكر،يةالحاالعيقةمصرمنطقةمنياقىاطربدارأىبرمحافىعدضالخصهينمعارك

احمالمكان،ال!كيكة،عدفين.ييغمااللدضمشاعهمامج!موالخصهينإينهصلانصاولأوزيووالد

يمتدالصميدمحثعلىمل!-تفي،العتقهًمصرإلىباجنوواتدتيةالحاوالقاهصةالم!!منلالأصاطتلمنطقة

حتى؟تدملكهوجعلاليحرىالوجهعلىمل!حورجمل؟،(الفيومترب)ةيهالدوالتىصبدةصقلائهاملكه

ولكن.ةي!انجصيهو-تحورشكلورضىفينالل!ةضمتاوبذك،جإنبعدأفىوهنيغرقالذىالموعغ

القجإنبمدينةفىءكنلناباوتوجمهالوجهينعلمل!وأعلنهحكهقهـجعحقهحورحمدهأجمفينأنه-جب

وا%طر،المسنقيمالقسطاسعلمحمكهاونجا؟!ماتو!هاالى،إضارةوىنات،مخاالأرضينعيزان3بانعرفأصبحت

!لمل!حورولدهوتجلالهلكةص!نارضفى(نبةثا)أوزيراشقراوهكل.بهورضىالحمهذاقبولإلى-ت

.بعدهمنوالذئفبلهعنالذئ(والملرك)إبالأرشانسانهأوزيرأيهذرا!إينالدلتاعلىومل!الصيد

المفقلمذهبرصزالذىصىاليامالاقادث)66(عاوءيرميصتدوجيسنإرطوأدولفش!زكورترد

المديخةهذهإفثاه!دإلىخإشبينهةطفىتمأنهالضيذكرالذىتوحيدالوجهينوردوا،الاْصاتتجلطإلىإ4إ

الأولط.عرةلأايةابدفى

:to)."ل!قأWerden der!ه*,andMythenbildung, Leipzig ;4591 .J SPIEGEL،هـطا*,S.35!5 r

.Hochkultur...Heidelberg, ,5391 § .273 f

(66).herTheologie,,1191 169 fشههأDenkmal memphit3ول!م!!.ولهأ.، XXIX,93 ;54 A2قيBREASTED, in

sation. .p 80f; Kingship!5نل!+. Birth of Ci"18;.4,1-5,!!ه H3!+هـ+*ها،هـ+لأ !، Drammatieche

and.1؟لأ.88 Gods
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(67)

1(6)

()07

وأكدواا!-تنتاجاهروارةعا،صلشبانجةواووث-يدةريبوسني:ونوهرماكيىندرماشصنأةير

الانث!قاقالملأ(وأنفياراالأسرةيةابدفىتمتأبهء3افزض)67(ويمةالقدلدولةائلأوايبقالج!قالمذهباإفأننا

قراسابديدةتجاالا-ظلتاهـررهةشبم-بيلقوفدموا.ك"اكاالأصزس-5تلالحدث4إإألمعالذىسىابىا

لى:التاالنحوعليهاش!دعرضهاجمنو-اطمنتخلوكذكلاولكهاهةسنجاتخلولاكيرة

إحرىاالوجههـلمكهقيعلالمذ،بفوصظ!رفى-تعلتصارهاانممقب8المذ!ورألذىحورأن-ا

لمدينة،ركانرايةفتوالصبدالداناووحدواالاْولىلاْسرةملوك؟ا:ةسالذىحورأنحمينمل،ومبوده

تجلها.وماالأولىالأصز،صداثلذفىبصلةلاأنهيعنىممأوذك،القديمةالصعيدصةعانخن

من!طنلميافي!!ايتطلبكانيةوالأ!ور4وايىابال!لمس!ةنيمجواالممقالمذهبتاليفأن-2

!طنضلم3بمعنىو،يلةطوأثواطارمجةأخاايةاطضارت!محبافىبقطعواأنتجكجإ!بأهل4إإصلأنالسهل

.بالذاتالرامةالاْصرةبماتجلورالقديمةالدولةنلأوالحبئ4إإب!لمواأنالهلمن

نأ!ابمنألىإلناو،وسرز!د،قهالعهدفىإلاتضحلمجإنبلمديخةالا-ةلاْقي-أن3

.!دهتجلجببه-مالذىللقضاهعدةقاتمغ

ماماءصينوااكلإثينبينماتتراوحقصيرةمدةغيرمجكواأ،منكزغمالرغمعل،زوعر.خلفاأن-4

واصدم!نتشقرفىاعاصتهمَأنتمنىت!اعدةمناطقمنرهمنا2رلَىتأن،ضحلاعنع!ودماءطراببنىوذلك

كه.القطرعلنهمسلطاييطواأنعزعليهموأنه

هصمأى)يدومفىصيرهاهصموجودالاْثهوأينإنايمإلىالرابعةالاْص.ب!تن!بةعليدلأنه-5

خوم،سمشصساابنوتبة،.م.ك05بشوضارةعنبيدا،(سفروهصمأنهضيبمظنإنوحوق

قربهوربلدةَفىيقدسإلها،إلهالا.!طباالذىهذاخنوموكان،!ضفو،عمالمثهوروهو)خوفوى

)96(خرفوصءهةأىخوفومغة،سمويتنةصهالابنإلىبت!اأالاْحْموْبنتربيةقروجودثم،الاْكونين

قريه-(-كافتضديلقولصدعلمؤصهاأو)الأ!زجدصنمةيهاقامالفميدومفطقةأن-6

يونالمصررعيالذىأطة:حإقايممنيبةرفر،الصعيدىستلمئهنهايةان!قالمذهب%اماالىصبلدةمن

.حوروطكستملكينجاياصدااعتبارهإلىإثارد،المكينصوؤإ،إ

وصدةا-خادةءلىصهَالمؤومساعدتهمالىابعةالأسرةفيطمفىالأكو؟ينزصاهأشعليدلأنه-7

نبجاإلىوكأيزهوشحورإينالفيصلبدور-بالمعبردقيطممنانممقالمذ،بماذكره،حكهتحتاللاد

فماجبوكان،مصر!طهامجمإلبهيعهدأنعل،رإصرارهثخميتةارامةالاْصمؤسىنقىصالذىصر

وتحدث،ارامةالأصرةبدايةفىففربياحبالممبودقث!بهثمأصلاالأمْص؟ين،بأرمنثوتبجةريداعنقد

الاْكْوْننأنذكإلىضبيحل.وأفاف7()ْالأهصاممنونفىباممهتحدث؟انممقالمذهبضوصفىبابهه

،-5,Mythe andMythenbildung!!13.15,اث; S!و!ولهG6tterlehre, 6 f; Die politiecheله!،!.

.911117,

122-121.,See03!5!!3 in Handbuch der Orientalietik, Band ,I Ab.،1، Agyptologie, Literatur

Diet. Gdog.,.1،8,36 see also .J .H BEEASTED, A History ofة!ت!ا!!!!،NzwBERBY, Beni Hasa

،نا!"ل!(NewEdition),,116.5691.الرابمةالأصرةراسخوفوجملقدبرستدكانوان

.!5,Erbfiirst227!!ثم,,Gotter،!!ك.;.op.cit., 141 f9!ء,Scaorr,Mythe, ,27-26 ,911 ;134 compare

323

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أوائلفىأوالناثةالاْء!عصرخلالالوجودفئماة.ممذهكاعنتخرجإنلهاحمحطالفيىالىقىمن-بذاكبلغت

.لذاتباالاْثهو؟ينممذهبتاشوانماثهسءينبمذهبيإكأأالمن!قالمذهبفىجبدوروأن،الرابةالاْسزعمر

الحبودجملالمنمقالمذدبأنالاْثهو؟بنإبأرهضلالجديدةالاْعزملوكاءقىافملىدلأنه-8

الأصرةبهشت51وفد،الاْثهوةين،بأرمنتحوق!،وكاننقنابآحكبوداللان؟!ابةوجه،فيهضيباتحوق

تحوقى.دارفىاظصهَبميربلقبأصائهامنكأيروتلقب،لهالكهانةبلقبصهامل!مضوتلقبت،الراصة

تاجدونالدلأنجاجهـوفةالمهثلاوتماصورهاغلبفىظهرالجديدةالأعرةمؤصىصنةروان-9

.)71(الصهيىدونالو!ىمصرمنينبهوماالبحرىالوجهإلىمجنلاينالكانأنهبعنىمماوذلك،الميد

-سه-فيكلكنهاباقفامن!راولكن،وجمدةجهدمننحلوولاأطفا؟وجماههمنبمهالاالقرا!نحلولا

ذلك:و.ن،بهفرماءيرعل

ولكن،تجولهمنإسلارأىيكةالقدالد،لةاوائلفى*ىالىعصرالمجإلى!بالىتألفردأن-ا

رمزأنهبعدقيلاو)نما،ئرةباتأيفهتجلوتمت-يةسياأحمداتإلىرعيندالمذ!يمونأنالضرول!منليمى

طير.الأ-اكلئةعلىنبو،ابدأنثم!لمرهاالىوايةصصةعلأملهوعمايلةطوهزةعصرهنجلحدالثوقعتأإلى

الاْمرةمؤسحاربحورالذى!ينوانم!قالمذهب!ورهالذىالجرىالوجهحورإيئاتجيزأن-2

!ورتهحورافصؤرواالمد!بمؤلمقعلالتسقدالاْصيمونألاولكن،يةفامنطقكأير،راجهتحتالأولى

حواله؟أأغلبفىإحرىاالوصهبتاجتظهرهكانتصورةوهىعصرهمفىوماألةالق

طبمصاضاتتدمهادلتعلىوإنما،كةالأالأمرةيدايةتيأابع-إْلمدية،بالشاالأ!يةأن-3

.صقارةفىالاْولىالاْصةفذءنهافربأو.عنفيهابعملونكافىاالذت1المو!ن

لآصومينتوربرديةذكرتوإنما،الالثةااإثرةفىزوصرظفاءحممددقصريؤكدماليىأنه-4

ا-ةبرو!ذا،المفروضهْماعااظينأوماعا!؟اللانينفىحكوافدفونابا!طونأنإذنبقلفلا،مماغا42حوفى

Albrightفإلا.كزاأوماعاصبعينحكهممدد

علىيدلأناضرول!امنليىأنهإلا،الحلتتظرمشكلةيناللاإنكانوزوعر،ءخلفارثا2قرقانب"

كذلكو-دتوعبا.ضارةفىتتغرناأوجدتف!،عهامصرعلالبطزفىوثلراالآناهذهأ!ابأن

بلطانبعزفكانالم!برةصاحبأنبحنىممأوذلك،الصهيىفلبفىءف؟تفىموظةبهربهاأصدمقبرةفى

بمطنهأخيرمماوذللثالدتاوتاج.دالصتاجقهالملكظرءيخا.ناوءورت.و"عاشالذىتاإتليمفىملكه

تلا.الوجهينعلنهصلطا

الحرةت!،أنتلاحظنمانه،المرجهواوهذ،حقائةالأالاْصملوكأواضشبكأالملككانوإذا

منواعتبرته،لمعبدهارتهباوزخنبإيةلمدرتهيازإلىرتوأش!اهمجدتذكرا،ع!دخوفوالاْةيرةإلىدثهاحواردتاقا

ذكراهصتوتناءتإحمهلأففاتثرسءيرمل!أو،الانقسامعلوكمنمل!كانوأو،الاْتدميناخوفو.با2

ليىال!لمةهذهيخانالأكو؟ينبإنايمصلةذاكانالحاكةالىابعةعزاس.يبتأنعجمدلاإذاأنه-6

عغعصسفيةاحمالعليخةفرتكذأنيممقإْممأو،-قيكاءىسيامقسااعلشتبتنديهونأنالضرو)ىش

سنفروبئافبحوقأنملاحظةمعوذللث.ءخبالإة)يمذكإلى،لصالخاالمل!الدمطايتوفرأالىسنفر2أم

...جملنىياحبمعنى،روىصنةياحذ،5لذاتاإجإفرببناحإلىال!ءلاصفى

ه؟ص-التاريخفجرعنذمحرتاريخ:شارتالكسندر)71(
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كأيد(افيافى)الاْسْرةينإ!ليمدينوالواصقرببدومهصبم!!نتف!لالتىالمسادأن-بدحظ-7

ال!-هـا.فىسقارةنةلجاا-رادابرذمحةأن؟حنسبىومنةجباوأن،خإنبمديهإينو.لينهالمافةءنصهيرا

يمى.قهام!ثروعتةيذبىبيلالىجلكان!ط،ئملإلاعلإايمللأنيمكنمههسلباءلهاحوقاختارنوأ،يىتالغر

وكان،برأصلافهمقافىا!-دهكأجمار.اأجمامعنكاجماأيدشر،جماوكاملهصمضا.ثروعوهو،ءيرهإيى

محابرهامنالهرمكا.أجمارنمَلفىالمصانلا-تضدامه!ين،البا.مهندسنظرفى!ماملاعاانرامنالقرب

إلى!للافينفيص!اوكان،واله!الالمولت!!لضرورعنلافض،الإدةصهامحامنتالجراْرأجماوقلبةانما

يا،تقريلمبعدةعلىرواشوأبدهثورعندص!كان.؟،،عيدومهسمموصخمنقطردةيا052مبعدة

يل.بمرمبعدةعلىابيزةعدبصلو

إفليم،وحوقصمفيهافامالتىيدومبمنطقةت..!ا؟تهىعد،1التى-وبلدةارتاطأنيهىمماذكوكل

منثاءيرقض!ةأضىصبايهَق!يةفىا-تحدا!؟كن!ازباهويناليمنجصمىاحمهيرنالصركتبالذىإطفح

.لذات،بعهَالرالأ!رة

نهاأالامفبىلةفبةكانتوإن،ا)وسطىمهسفىهورربخؤمإلىخوفوذمبةأنيلاحظ-8

رهباكأعامبوجهيينالمصرعديقدسكان4إإخوفواْطسبالذىتوملمعبودفا،الم!بهولةالو-بدةالن!بةليست

ا)ىوسفبلإصاوصانفلكأيرةطق!اإلىيدبوكانcءلصالمنالإنسانئبهويمفلالذىالمعبود

خوفو،ص!مةأىخوفوصغة3باالاْ!و؟!نإ-دىفرى!-"إلىلنبة،الأصاوهكل.ا.!ابهارإلىيتسبأبوهإْ

كانتاأض،-4الوهـتفىاا-قيمدشل!سرنهأإلافعلاةيهاخوفومولدعلىتدلأنا-خملامنكأنوإناللمية!ذه

ايها.إالاسقشبهاالعرشولىأن!دبهانهكافأهاأتعنىأو،إ)جهاهول!بتهوليىإيهاإص%منهف!صبةتعنى

إطلافامفبولةيةقرمنةلميس،رأىشوت؟،امالاْهصمتونفىل!ناحجبتثبيهجدلا!ىإذاأنه-9

الأضريخن.بمذهـبا،فىالمذ،بفىدورهوناشالاْثهوةينإلىردجبأوعلى،الرابمةالأصرةنذالتثيمههذابدايةمل

تمثلواأغموذكرك!!ينصعناإلىسأما3ارملىصاأإنمأوعراصهَمونكاباصطارتايثرإلىأانمقلمذهبفا

فيها.حكهورشواحورلقصةعرء4إلىاصتممواأن!م،وأصافجبغصق

،-:اابدوراله!صملوأ،ينىالد4.جاصياقفىادفىلمذهباذكرهفقدفوقإللخمبهَباأما-01

عزا!فىاط!تنة!ا،أ-!كن-(ثةاكلاصزالاثلأواإلىشوتردهاالتىالربوميديةبهفىظهرطعكى)عل

فيب.-4ايىفىلهمبمنأالذينت!والربباالاْرمنكأيراابىكتوإنماوسدهتحوقعلفاصرةصةالرا

وأنلاصما،وصدهاالصدةةإلىيربمقدورموزهالصسىالو-4تجاجسةروصورقا.ان-11

نجأجشفهدهئورفىمههصفربر-الىلهمهأفاىالةالسدمبدفىوجد!التىضلواقاالمنقوشةالصورياقابض

.ءا:،ص.علرتهيؤكدالصيدنجاجصا!رأن)تعمدلفملبااليحرىالو!أهلمنلوكانالرجملإنبل،د)72(الصب

ا!انةالاْصةمنالهرشاتفالأنوهو،الأولاكاريئ!الاتجاهبزجيحالجافثةته5منونخلص

لافتراضصرورةمنيى،وانهللا"زىبالقرابةتمتالأ!رتينمنصوأن،طبيعيااتقالاكانالىا!ةالأمرةإلى

مة.الراالأصرةفى-ديدةجمابةوحمدةظهـورأوالثاكةالأصرةفىانثقاقجاءى

(72),!The Monuments of Sneferu at Dahshur, Cairo, -9591,6191 ،11 .1p XVI ,A XVIIئ!ح!،مم!!!ه

.XXXVI, Fig. ,45 ,48 ,911 etc

5؟3
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!!!!سنفروعهدانفىشكمنفليس،16كاتالمشكلهذهاصمني!قمهماأنهعلي

نثاطخلالهاتسع،جديدبع!مربثيراعن،لنىبملتاحالإله.لحمنى)*(بوهأاه!كاسنفروىبتاحاو

ليةوالظالجةوببصدودهان!اياتإلىفيهأمسكرىانتاطراوامتد،ءيرا!هامعالتجارىمصر

واسعا.تطؤراوفنون!ارهااص4نجتماؤرتو،يهَوالفراكمرقيةو

عودةإلرمو.ئمةقافىسنفروحوأيا،ومجلتمرقىاكسالهافىففقيامعا!!ارىشإدلهانطاقفاتم!ح

ايمتضدمماأخشابوهى،)74(-ممهأعوامتنواحدمطخلال"عش"أخشابعلمةسفينهَبعينأر

وخمم!يناْينن!وأىذراعمائةطولهبلغتمة!اأننة!ح!االحولياتذكرت3بيرةصبفنسدتىْفىر-الا

ءتررهأدنيدو،وهرمه.نظيةالداجزاءالأبعضوفىتجصورهبوابأ!ةاعةفىاستخدءوهاكا،مترا

يتةمنهاسصةلكلصةينةستينلضيدمرو!اثحولياتهذكرتإذ،بالملاصةخاصا!تمامذاكان

.،)75(صدةوادةمة'افامجدسش

وتعويدافرليهّوايةابانواط!ودتأمينسبيلفىوامحاياعمنعكر2ْانثا3!نفالحولياتومجلت

ومائةأسيروألفاب!نوبمنأسيرلاف3سبعةالنشاطهذاخوذكرت،والطاعةاظاماعلىأهلها

أعدادعلا-اناأغلبفىتدلآلافوهى.)76(والأغنامالماعزمنراسا؟ا..واخربامن

مفقولة،وغنائمفعليينعلىأسرىتدلأندون،موايضيهموأعداد3ارةفىوالطاعةلخضوعالااعلنوامن

الحروبيرتقارلغاتمباعقشىءفىت!إفلااىاالمضإدةالحروبيرتقارلغاتء.،"نتكنلمإذاهذا

الحا.ضر.عمرنا-ى

أهميةلملسيناء"6وكانتسيئاء!ْ،صيرةشبهوفىاكمرقيةالحدودلدىثلجمانثاطسنفرولعهدوتوفر

والفلسباروالأمازوتيتفيوالد*وزالرئدىللهيرالمؤرد،إذ"ظلتتاعنهاوءالبلاداةصادياتفى3بيرة

أ*ارةابطردقتحفوكان،،افيروز)*!امدر"اتيونالمصرو!إهاcالخليطانحاسالأ-غروا

الفقريدفعهايةبدوئللقبا.كبطامظلتيتهابر!راو-واتساعاكطرفهاأنراغير.و.وفلسطينمصرل!نيهَالبر

الكابفىصخرةعلىكتبخر2ملكىاسموبينبينه-وتبوقربسوريمىباصمالأصةرأسعانيتونذكر)73(

Iالاصمهداعنيعرفعلأليىولكئ،"ارروشا5وt"-ضارو"وهو خوقوللملكاثانيااسماكانان3لأيخر

-.اخوجمهأبخ!اءلأحدأماخوكه!حدأنمسنفروبن

9,,TheTomb of Hetep- Heresء,L..R ,I;'75 SETIIE, in Z! S XXXVII,44; R1sNim5!!!ح!ءSee

ماْليتونذكر.1Sاصيغوربىالىأقربلنفروالافريقىالاسمكانالنفس!اتهلإهاحدصحواذا

Die,,92.)31.الئالئةالأدرةنهايةقخطأ Formale*ططة!،See)

)74("38.2 and see Wb.،،1228 for" Akies clicia"ءه+.doowPalerm

)75(23605.Urk

)*(237-236..Ibid-

)*(3126,.Kiss,Kulturgeschichte3992891؟,in Kemiمأ!!،.V-والحناماتالمواد:لوكامى

بحدها.وما،625+327-الممرتتدماءعد
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فيإعحها،ومزمْ!!ون!ب!ثاوالاءقي!اءا!!ارةوقوازلالاسة"إربعثاتش!ديدإلىصيزإلى!ينمن

تكفليةعسكرر!قواتم6وقواؤافياغم-ايةعليعهلموااناقديمةا.ءمرفىا*لالحمَعلىلكلةوتعين

وصص،البدوبينوا-ومةقواتبيزبي!حرمعاركمنيخلوالأصيكنولم،والهبةالأمانلهأ

!سبوهاو،تارةوا!ى!ؤرجماولاك!يناءور!ْءلىاشصاراض!ميس!لمواأنعلىاقواتاهذهقادة

.4.لحفةراسهعل،ىوالبدوفيرحاَبر!دبوهورا!تاعليصؤرر.هومعصىفرعونإلى

،عهسهفىامنا3ياتمن3يةت!-بر،كةرواقبلاهـذامنبصورةمةإرةوادىصوروا-:فظت

أ%يالاسذاءصحزيرة4يضفىثلةماسنفروىذكروظلت.(VAردىء)صرعلتنق!ثأن!امنالرغمعل

بعضوظلت.ورعاغا)97(باب!!أرإلمىوكوه،فيهاوقدسوه،-ات!امنظةاؤهواء-بره،يلةطو

،8()ْتقديرأةلعلطىاوياولةالع!مر-ىباحمهتعر!مرقيةاثالألية6اثاالحدودعلالحراسةلحمواء

زيها.حمدوديهَماتايتح!سافاأ.أنهالظنإلىيدغمماوذلك

نصوصوفى،أسرتهثارومثاره3ؤ،سنفروع!دفىبىواطرىاك-ارالتشاطنتائجوكأت

ي!واوأندهشورؤمنماقةممعابدهايمينع!هرمينلايشْدوابأنلرجا،عهد،رضاءوحم!.ياهرط

.عيدومفىحوفىبص"أهرا

3نفىيةالمصروالعةائديةالمصرا!لالصإرةصمنءديدةصلةحقاتهاعيو!وسصفياأهـصومثاث

ميليةفياوبدأوهو،بدايته.نذكاملاهسمايىًوتدصثورفىهرمارجالا،شادفقد.واصد

كوا،أد.شابعينوأرعنتسهةيديزماإلىالميلبهذالمواوءأنبعد،و!*ضهمدرجة54و41!مقدار!

قاعدته،تحتولأكزعاأولاقدروهعالَثرأإلىالهرممعيريىوفأساسهعلىاب!اءاواءلموالوأضهم

،وأ!طوا0ْ34012إلىالميليةزاواكيروا،بالفعل؟تتاث!ققبدأصالداخليةا!لدرانإم!رأنولاحظوا

من!مرالأض!لإععلغيريىة!الأفىءورتهظهرلكنهو،رلأماامنا1010نحوهعهاتةاربلةحتىمهمهسبأء

الهومالى!آخرهرمت!دِدفىعدهمإم!نياتةاسكلوا،"م!ندسأرادةماغيروءلىءاحبهأرادهما

تبلغسبةميلعنايةبزاوبداوهو،إ-اسااإرمافىجهمتج!ارمنفيهادواةوايت،ينال!لمومترعنيقلمماالأول

،الجواتستوىياالرواصاداكم!بصعيحكاملهىماولأ!بحتموهأوعندما،درجة34ْر04

برض!اءنةال!وأطلق1A(مداء)اءيضيةجميربأجمارالأولوالهرمهواَسوهو،مترا99نحوارتفاعه%

وليستيلىسنفرو)82!أوشغسنفروممهىممارصنفرو"6خع13ًا!رمينءنكلهرمعل،بو-يهأوالملك

(Researchesin Sinai, pls. ,06 51 (VA!!!!"

(BREASTED,.A .R 51 ;722 .L .D II, 137 .g (y1

,165.(;5 .312 .21 )Aول،.ول.أ.

(REISNER,Development,,791 .f 991 .f; EDWARDS, Pyramids of Egypt,(Al;3،أ.op. cit.ه!!lov+.A

5291.Le Problbme des Pyramides, Paris8268ة..*!مط.,f

,.R(.5، (AYط.,G&uTmmوالبحرىأوالقبلىوالخلضالأعامىبقولهمنهمكلبرطنميزواولكنهم.
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،المقصودالارشإطمننوعا!رمينوءا-بينا!ؤ3ساِءبينوالادمهذابينأنةكانا،-تبعدمن

نورهايعكسويةاقواالشس!أشعةةبليتانهرملكلاةاصحالأبىض3سااشأنمنكانفقد

-!!رممااعكأْممعنىأو،نةسهزا11عنيصدرمم!وكأْالوادىأسفلفىانورا!يبدو،حولاماعلى

يخه.اكاوىءاحبهعن

باتظرفروصعودعنذالم!ءيةا،ة؟ةاص!ذتهالذىاكاملااالر!ىالشكلشفسيرب!أنوقامت

وتخيلبة.ويبإسيةئديةوعقاماديةأسسءلا:اأصأقامزاعدة

ت(خرقيسيمغيري!نلمالجديدالهرىالشكلأنوراىالمأديةأظريةاإرمانادولفففضل

بينرا8امَديماو)عايهاوالدلالةاص!هاطبرهممة،فوقي!وموهـاأنيخارأانجرأ!لاداشالتىالرديملكومة

بجوارها.

إرىءأنااشكلاأنةيهارأىسيةبد؟يخةيةنجظروضجاكقيفىإلىيسترربرهنرىجيهسوذهب

يمالمقونوكانوا،رعاشهسالإلهارصييون!رالمهجعد!االتىالمسلةءنالمثاثاملوىاابلزء4هبيقلد

يصاءماأنقبلاصباحافىامثهساأثمةت!اغبأن11يسهحدَانقتهار-فاعوان،بغبناصمعليه

.الأرضسطحفرقيقومدنيوىشىءأى

للشكلنبيةاصااكطوطانسيابأنفرأىابلواك-يلالإحظةاجانبيهمورالكسندروالتزم

)-ءى،اسحمياوراءمنوضفذقرء!امنقترلحينئلةا،طسالشهأشعهَانسيابيآلدكانالهرى

بؤرها.الأرض

اىاالوسيلةيصووكاناحملااورمأنفرأىاخرويةعقائديةوجههَإلىإدواردز.س.اوذهب

شأنذلكفىشأنه،الأرضعالميفارقواانبعدالمماءطلمإلىلِقهاطوش-!عدواأنافراعنةاطمع

القديم.المدرجالهرمء.

،الأرةىا!رىاماةظاإكيرعئإرىكانااشكلاأنولمهرأىااجتماءتفسيرايثبيجل:اقموالتزم

تصلحتىالاتساعفىف:،تتطرجاالىاطبقاتاعل4وشطرفيوالآخرةالدنيافى4قئالملكاعتليالذى

.(Ar)اكثيفةاالشعبيةالقاعدةإلى

الشكلأنهو،الصحةإلىب!اأقرأنيبوول!ن،طرافةمنياتالنظرهذههـنية؟ظرلاضزلمو

ذاتالمصظبةإلىمن!اوتطؤرالجوانبمائلةبالمصمابةبدأالذىيلالمعمارىالطول!طورغرةكانالهرى

278صى-محرب،القديمةممرديانةارمانأدولف)83(

117-113عى-معرب-يمةالقدمصرفىوالدينالفكرتطور:برض!دهنرىجيمى

ا"3-معرب-ممرأهرام:ادواردذ

.op.citيم!كا..J3.302ة,Le Nilهلا!!+،.A
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اصإبهحاولالذىميدوموهسم،المهرجزوسرهسمإلىأدىثم،بهاابطتيننديتينالجاالإصافيئين

أظهرىالةبىابانودهشورهصمإلىوارتقى،مخبرهفىمدرجاره6مظفىياسعتوكاملايجعلوهان

مهندصوهنجحىال!حمالى!صثوراكصمإكأجراق!ىوا،بهإلأصيةالمعهـارإ!جاربافىوالخطأالصواب

لة.كاكلإرميةاهيئتهتخفيذفى

،"بيطفىماثلط-ي*وذجبدايَدفىاسترشدالمهإرىآطوراهذاأنافتراضمن،خماوليس

الشمسأشمةولاالتاريخمحرفىالرديمكومةولا!سءينفىاتبنا-ري!ونأنالضرورىمنليس

بالوادىتحفالتىالمحزروطيةأوا!هـميةاتلالامةا!رالأرجعلىهه.مماوإْ،اسحباور)ءءنتضفذأقاا

.نفمم!اناتالجباق2تافىأوراءالص!فىجالوا!طاالعينرأىيرنالمصريراهاوبهوغرشرقهمن

يخفتحوللهرممرقيةاكاوا-؟ةاقيلاصءفيرامعبدا،م!بديئبىاصاةتبهرمهسنةرورجمالألحق

أرضاتصالعند3خرومعبدا،اب!نازىالم!بدأوالمثعارمعبدبامماءعللاحايسهىوالشرقيناحية

كانإنو)الوادىمعبد3بااء2الاحايسمىو،المنزرعبالوادىفوق!االهرمشادوااىاالهف!بة

.(الاَن-تي!لحثفلم

علىتخ!صامادةاجرتوا!اعد.يئاالطربايحاءطلاحايسمىممىيقطرالمعبدينبينيصلو

اقرابيناوتقديموفى11ا،دكلصالحوالموحميةاليوميةوالشعاشاصلواتواالدعواتلأداءالأولالمعبد

فيه.-ميشالذىلمماطوتنماسبتأيىبهايةمعنوفائدةهنهاوتلمفيد.ممر3هالتنعمرو-"3با

ومعبدهو)تثلمدههوةيهالجديدكان،اإْو،يينالممرعقا!دفىجديداالمعبدهذاء*لي!نولم

بالنسبةالحالكانكامنهاْشماليةالواجهةعندوليسللعرممرقيةاكالوا-!ةعند(الوقتيكل-سفىميدوم

الثالثة.4مرةالأصدوكأولزوءمربالملكالخاصالشعا!مبد8إلى

زوسرعنداثح!الانا-:4شالشعامعبدوجودارتجاط-لمنقيمالثةالثاالأمرةعن!ديثنافىوأسلفنا

النيرةا!نجومبينوصات!اا"حماءاإلطالموتبعدوأضإر!مملو3،مأرواحاشقالعنأ!ابهبعقائد

معبداتجاهأما،اقماياافجمابموعهَوهى،اقديماتعبيرهمصدعلتفنىلاا)ىالنجوماوانلادة

تعيلين:بأصدالاَخرهوتعلإلىفيصكنمرقاكإلىسن!رو

أنفىأ!ابهاورغبة،أحوا!!اغلبفىيةالغرأعح!راءافىالأهراممعابدت!ييدهوأصدها

اح!نةا3بمواوتستقبل،المتررعالوادىفىأى،الشرة!فىالأحياءدن!اومداخل!اوا-!اض!اف-قبل

إلىالقد؟ةالمصاسابا!ابب!ارصلتاىاالرغبةنفسهىوكانت،منهاتيهَالاَالقرابينومواكب

نف!ا.الأولىالأسرةعصرمنذالثرقناصيةقربانهممقاصحيربناء

تعبداإما،شروقهاعندال!ثصس!ناحيةممدظهتحهأنفىالممبدأعإبرغبةف!والثاقا)حعليلأما

ضهاراوس!ءس!ءالديخافىتجوالهفىتصجهصوفالملوكأرواحبأنجديداء.قادعنأو،لرب!ا
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معبدهاأبوابتصخأنوجبءباحمرقصاثافىمعهتظررأنا،فروضمنكانو!.ليلاالاَ!حرة

بعد،وصباحكلباحم!ابةبينالقراتقديممعبدها-!نلِارةزإلىرنتكا!للستقبل!اأيضااكمرقنا-يهَ

جها.رمعالليليةرصلت!اأتمتقدتكونأن

عربيناكسقإلىال6اكمنما!امثامعبدفولتفيرفىآمليليناهذينمنطقيةمعأنهوالواغ

،ليةاك4الن!صالهقيدةظهورسرمالاأنطيعانيىْ،لاأضهمافيلإأ:أإلا،سنفرووعدزوسر

ذكرانمع،لذاتإسنفروع!دفىالشزيةا)شمسيةا)مقيدةسر.مجاراةأوبالذاتعهدزوسرفى

تلقبوحين،ختها3بير63إلمجوتبوجعل،أوفو،دول!تهااضمصين،أوضعكانزوسر!دفىالشصى

بلقبيتفروتلقبلي!،الذ!يالثهسربإلىالمتَ!تأوالذهبيةاشصساأىنوبرعبل!ب

الذهبى.-ورإلىالمنتسبأوالذهبىحور.ممعبئنوبحوبى

!ت؟روع!ررمنذمتبعةسنةالهرمالمثماششرقىععبدت!بيدأصبحفقد،أصمنيكنمهماألْهشكلى

مداضلدونالأهراممداضلعلىاك!مالنا-؟الاتجاهاقئعر.لينما،بعدهاومابعةالراالأء!رةأعصرخلال

*-.!(بياو3!وضلياثهامدخلامدخلينتضمنقدبىالجنوسنةروهضمكانوإن)معابدها

سنواتمنذظرىأ-دالايمخورعنه،!شف7خردهمثورمعبدافىوهصاجموعةإلىسنةرووأءاف

،لوادىبداومعا!الشعابدلمعادىlollالاتجاهغيرفىأىمههصمناكمرقىاثمماذاإلمطرجالأ،أقامه،قلينة

علبهاحتفلالذىاكلإثينىيليهيوببلىاحتفالا.لحناسبهَإذنهأقاهوهبأضهمالظنإلىيدغمماوذلك

عهدفىلل!!دوليااصيارهيوممنذاصتسجهاقدكانإذاإلا،عاماثلاثين-،4فىي!للمأنهمنالرنج

وخلالبابهأرمعو!ورهالعيد.لح*بس!ورهومناحبهصثلغايابقا!نالمعبدوبمكمن،حولى

عنيخممامعبدهأوؤاففىفييراضهااشتر3تالتىوالف!اعليمالأقارموزوصورونخنبهلمعبدىيارتهز

.رخ)84(راقىوذوقك!نةحساسةفف"أيد

،واصليزةودهشورب!ومفىسنفرومقابرأسرةفىالرغدةوالحياةوالغنىالرفاهةمظاهرووص!ت

البأقىالقليلزاللاول!نولدهاع!دفىياغاءتوأغلبضهبتا)ىحرسحوتبزوص"مقبرةلايها

ئقبرقاحهاوتصفيبؤسبالأأخشابهاوتطعيمخمهاومحةومقعدهايرهاسرفىءةاعةرفيعذوقعنيخبممنها

وشفيذ،دهونهـاقوقئاية!اباروأيةالمرمروأوانج"الذهبية)قهاومعا4الفصصليماعةوءنا،الذهب

هيئةعلىزخارفوءؤرتعرشهعليزو-،اوءؤرتألةابهـاوصؤزتءؤرضهااىاالصهيرةثهاقر

ميدومفىحبىتبورعنفرماعتالأميريننجقوشثم.بالغينوإتقانروعةفىوا؟باتالفراشات

ا،رحئلاوويىا!يدواوالملاحةابوان4بصوشالزراعةفىعهمرهافىالثاطأوجوهبعضءؤرتوقد

)84(!4+ْ.,r op. cit., vol. + Part Iالسدعيدالمعبدبشاصبةمداْاربا!كأكيدفىاتربثالىيدموماوليى

ارضيةفىصماباوميوبوجودواحتطل،ا،نحتىالوادىمبررعلىالعثورهدمومط،أمرينقرر

فخر!احمدالأضاذالدنموريعدولاالرقىالظلناحيةبالممبدالانحراتالىالبنائندقحتالهغبة

وجودأنافتراضفىبأصءمنماأفهبكرأبوالمعمعبدالدكورالأصتاذويرى،اقرضناهاللىىالتغس!*

.ا؟خرةأعيادفىبهاالفراعنةاتفاعفىالرغبةيمنىلَانالأمرامعناطىفىالدمعابد
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،اقد؟ةاالدولةرسومأف!ل-"-برلاقئالا!اقرماعتزوقيإتتالأيرةم!برةورصوم.ا!ف

ةيهأالريشنسيجوحووةوألواغاتفاءيل!ابدقةاككورةالأوزلوحةهىء!اماءقىواهم

حوتبرعالأميرلاتذاوأجمرا.مخ!تأةدامهاا!خيرةامىاطو-باتئشالحثايروتصوظلالهاجتوزو

زادافاا"دةقةيةواطيوأ-باا*مهَمنء4أهاَ-.ءل1.،1يفمراةاعنمغ-إءىوص،نةرةوزو%"

اخحاحواالو%فيملاحيرتجصوالبالىوالاهيام،عينيهتماميموالأءيلةبألوانهمنهماصا-تةاظمنها

.مشاءرصاحهيها)85(ءنا)مبيرفىال!مل

فر!يةنصوصدلتإْلحاو،!وصد!أسرتهومئار3ثارهعلسنفروفىء9فىالرخاءمظاهرعمرتةْولم

شعبه،أفرادمنللنابهيناحيمان!كاناا!صوميةلمناصمبفىالترقىوءالهالثراءءالأنعلىع!دهفى

منةإلاوإْمما،أ.إثاولاءلالاأسهعنيرثلمأنهؤيهذكر،مثنيدىرجلنمرانصوصهذهومن

شقىثم،غايامحتوعلوأمينايئاقولإدارةتبماباش!ا.وفيةيهَته-يابدأوأنه،تإغوالأ.المدخرا

مدضههامنعددرئاشةعنة!لا،والبحرىا"بلىا،الوجهينيمأقابعضإدارةوك-ىالوظاءففى

وشادلنةسه،بهلحساصيةمرةءثثةلمتىاكلوايت،الأرضمقواسعةب!قطاعيةءكوفىأنهوذكر،ا!ءبيرة

تؤصرولم،صجمترآلافشمرةنحوادىفمامعهامساحتهبلغتو،غناءصدائقبهأعاطتدهـارا

رءيفمائةلهظصصت،خرته3رزقله!غلتمماوإْ،وصدهادنصإهشئونءلىطيهالد!لةإنعاهات

.()86(زوسرأم)-ابماعتقالملكولدأثعاشمهبدمنلِوبا

الأوضاعوامتازت،العدالةْربأى،طر!ماعتنبوهو،مص!-ورىباقبسن!روتلةب

نفرباعت.وهوأسرتهمنكبهأميرإلىأسنده،وقدصةلأولالوزارةمنمحبدإنمثماءعهدهفىالباسية

أدْْث!Reisne؟ي!ْقدو،الرابعةالأسرةعهمرضهاية-ىوصدهم؟اولاءالأصفىالبىزارةلرظلت

.)7ول(؟لأفهـاخ!ماءإرصوامرشاوراثهْعنإ!ماْيضتبو3تهـيااثااالمل!ثأبأ؟3برأفىجعلوها.الملوك

أدجمهم،فظواحى،(ماعتنب"ْالحورىاممهمدلولمقنصيباإصريينبينلسن!رووتوفر

ءورتهةأدرواياتثلاثىالذكرهذهوتضمنصَ،سواهلملكب!ااصقظقالاعطرةىبذكراي!ثوري

وءورته،4هحعس!!هـ!!3فا!لملدُبألْهفوءفته،ؤاحمدةوتيرةعلىبيءيها.

يعرفه،لاممايسألأنبىيأولا.بنةسهقيبوالاتهاعوب-ناهماءايكرموالم!رفةإلىيكيلمتوا!ما

.والابصرآعالمرخ0إلىي!لءورنهكا

.الممرىبالمتحفكلهاالنماذجهد.كوجد)85(

)86،9(.4.)2,13.Urk.I3!+ه!.

!-5(eres, .p .9 (AVمحا!ولiches, ,1 REISNER, The Tomb ofه!Die Veziere des Pharone!!طعحع
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يدىوكان،ع!دهفىا".تلينالك!نه3َبيرايص-دىسنفروأن)ول(ياتالرواهذهأقد!وقصت

والمأءاظ!رةفىالتسرية-إ-صىأن4عإفأشار،نفسهعنب!ايرةذ!ريةعنوسأله،معنخجاجا

انيلاأفاءه!يماالبصرلِ!المقوامذارىامنعددامعهيصطحبوباقارقلي!متوأن،الحسانوالو-وه

عذراء،احبيرئ!رينابهقارفىواءعلحببالنصجحةسنفرووممل.!يموخيرخضرةمنجانييهعلى

الأصوسءنيرذافءكهنصو!ذفتاقارباصاكبعلىطةفنفاص،والغناءفجمدااإإلي!نوعهد

جبمغافلمخ!مكلوكانتcجمذتتوا)التغريدفىوانمالقن،اقصهَاتدىكا،بالذهبالمرءح

وعندئذ،بيطهافأزاصْ"وجياعلىرئيسغنثمروت!دل،السهكةهيئهَعلىصلية4قئيصب!كاهـلي

س!ؤض!ا،-لمةعنالملكاإسأو،ط،الباقياتمدهاوس!ضَتاخناءاءنفس!تتإطءافىصلإكهاسقطت

يدفىفأسقط،صليتهاإلاأبتولكنهاخيرءغاهومماضهاحاءنة!أي!أنفوعدهاأصهاعل!قصت

جمابفالت،اوحتكذاصدث،أشيا.منضجاجالاوزال،المرتاينامم!نةاكبيرواستدى،سنفرو

ءاحبخ!اإلىوردهاالحليةوايى-خرج،جانبعلىانيراماءةطوىبس!رهوايى-مان،مولاهلطلبال!هق

اة!ة.ازصتكا

هومغ!يعنيناماوكل،والتنميقيلو1،3داخلاقصةهىأو،الظنعلِيغلبفيماطورةا!ىتلك

،مؤررراقادرامطاقابارملكهتخيللمقصاءم!اوان،ءا-جهاعافهاإىاالرأهة-إةإلىالرمز

بعضيةملأنعنعاجزايصؤرهأنفىبأسايجدولم،ملوكراتصفأنالرمميةافموصاتعؤدتكا

ت!نلمانهب"إلابوالربلقبرعاياهخاطبهوإنالملكهذاهعله،وأنأنرهـةمنكاهنيميمتطما

عصرهفى311أهلفياطبأنلذلكتصباعليهالمستبعدمني!نولم،افعليةابيدالربونةسهفىيضقد

المرتل.كاهنهخاطبكاالأخوةبلفظ

اسلوكاأدبفىليمتعاعنعبارةفهى،نفرو!ىذكرىإلىأشارتاىانيةاكاالأدببالروايةأما

نااستثم!داالىعهارتهزقال،ايؤر-!أنتبهاوأرادكا،(3)كايرسأبص"عنكاصىيدىيروزتلقاها

هذهفىلازا!مل!!ىنةروا،لمكجلالةنصب،-وقالملكجملالةتوفىأنبعد":وهى132صبها

بقة.اساااف"الهذكرتهااىااككادةنجفسلهشح!دبذلكو،)98(كا،1الدنيما

،العداءلسةلمجاوشهقه-ضفروتواضع.نالأولىالروايةإليهرصضامإلىلثةاكاالروايةوعادت

وطلب!باحذاتبلاسا"أهلإليهيستدىبأنأصامهصاولأصافاءلاا،لمكسنفروأنفذكرت

قصيرة.لحواعظبدثهحتىباهرةاممالاأدىصديقأوماهرأخأوح!يمبولدعليهرزيرواأنإليمم

يد!بسطةتل"نتلصبدَهنعليهوأشارواأء،امهالرجمالزسرد،بسماعهيلتذلطيفصديثأو

الأءاجطلمقكاتبالأيدشديدالباعيلطومواطنبأنه،فوهوص،الرجالينزأى،(نفرر-و"

أمامه!عدسنفروعلالح!نجوفدوعندما،ليهإدعوهي!تإأنهم،فأصأقرانهشاءعنفىاؤهيزيدمقامذو

,DieLiteratur.()ول 67 fول،حمم!!ول.

.8-7:)AAول،!"!!،.
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!اريفةأصاديثأوسديدةت!رةممواعظوصدكأيا!رر-قىنفررحواِلمن":اله!عونلهفقال

بل*سنفرولىفقا!،(؟مولاى،يىي!ررثعاأوحل!عاهل!نفرر-ووسأله."بعهحماعااس!خ

ءندوقإلىيدهالمكامدللروايهَنفررحوكيماوعندما.،(لىوانقضتمصدثماف!نيحدثسوفمما

-09()ادلماءوتواةحاطكاهال-لافى،بةلا+!ميأوتمولو""بردى4لفازمنهومحبال!ابةأدوات

بعض!مفتزوج،4نةسلالبتسلوكعليأسرتهاءأصشعخياهرعامننفرويىاد-!رابأنويإو

عسكريةالقابالحلالذىحوتبرعوالأميركانفرولدههؤلاءومن،المألكةالأسرةأكليراتءيرمن

يصلمالةبغيرالجيلةنةرةزو-ب"ضللملامما،ءلمبهمنالملكابنلقب،انبإلىصصةومدنيئ

الأسرةعصرخلالذدكبعدمقبولةاسنهَاهذهواءب!ت،(ليسورخىتْ)4ء*ارزأوالملكب!اشية

."،بعدها)وماالرابعة

خوةو:

،وىخو-نومولده4وأعقب،عاماينوكأمرأربعةحمسنةروأنتورينبرديةذكرت

Reisnerقديصز؟وقئوت.العادةفىيختصراسىكا،!!!!صةخوفوأو and .W .S Smith!ح.

السلطانسعةلامنوتوفر،عهدهو-!ود4رأرجالضبراتمنخوفووايضفاد.يتسإيت.صأ-ةءن

توفرعطأعثراةنيةايات!اوالىديةاكنياتالإم!منعدهفىلممروتوفر،4دلأتوفرممأ)!را

فلبس،الأكبرا!رمءا-بخوفوش!رةمنالرنموءل،ذلكمنالرغموعلى.أليهعدفىلها

الداخ!لمةادإبرايصَ!مارءالا!اتساعفىاقلإلاهذاوتمثل،الق!لغيرعهدهأخبارعنيعرفما

هرمهعنهاي!شفالىاكلمة"والمدلولات،عدهفىوفينيفيامصربينيةإرالحضالصلاتوازدياد

المدلولاتثم،هرمهبجوارحديثاع!اكشفاىا"المراكبعنها!مافائديهَالعقاوالمدلولات،الأكبر

.المتأخرةالعصورلمؤرضىعنهرددوهاالتىياتالرواوفىالشعبيةقصصهمفىب!اتونالممرلااصمظاىا

ميلا،075عنيزيدبما-ممهعا!ةعنتجعدييةصودنطقةمحاصوعلىمنقويضاخوفواءمعلعز

طريقمنمقربةوعلىتويثكاغربو!اليىلمبلأبوشرقى!الالةريةاع!حراءافىتهخمنطقهَو!ى

)09(.R,in .J.E A ,I 001 fووك!!!هحا.A.Hنزكى،"الحكيماسمقراءةبوزشواقترح

R,in,,1715191م Revue 'd Egyptolo!e!95!*ول.G

ولو،برنغرددصأسرممهأمراءمنأخرىزوجةلهويفترض،لنفروولداكانحوتبرعأنجوتييهيظن)19(

!!,TheMinorعاديةبفتاةوزواجهدوارحالامدايضا!نانطرLivreR,.07.8فرضهطىيصرلاانه
.GizaمهCemetry
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(3)مصايدمنطقةا!ممعليهارجمالهوأطك،الأربعيندربإلىأسوانمنيصلالذىالقوافل

ا،صريةالأجمارألىىالديوريتحبمرمنهاوقطعواالمجشتمن!مزيهاواشكلوا،خوفو

مولامثيلتمامنهماا)-صن!0عابمخمهمإلىبلا075ش!واضضه"ا!طهمنعدداونةلوا،ءلابة

و3ياتطدهم3ياتبذلكوظدوا،ابايزة)29(هضبةفوقمهبدهأرءية:.ا3ءفوا)يروو.ممأ

نه.لمطاسفيلمدأنمولاهمطاعايضممأأكزوضهمجر

مماهاكابلوسومريونالمهمماهاكا!بنهَأو)جبيلفىمعبدآثارعلىخوفواصموظهر

الدولةملوكمنبهوطقواسبقوهآخرينملوكأحمأءمعهوظ!رت،(الحاليةبلبنانالاغريق

زمو،ا،مبدهذاعليهان!أاىاالأولىال!ورةءنالاَنحتىيعرفماوليس.9()الةد؟ةالدءلة

كل،جنة!دايافأهدوهماصابهيجاءاواأنيونالممرالملوكأراد،الأءلأءورىمعبدايكونقد

إشاءعلىيعملواوجيران!؟معهوداتمعيتسامحواانمنالممرىبدينهمغسك!ميمنحهمولماحماءهم

فيهوعكفتجبيلفىاقامتيةتجاريةمصرجاليهَشادتهلالأءممرىمعبداي!ونوقد.معابدها

جبيلاءأصمهأقالِاعمرابدا.أو،تهمؤلمياعلىملوكهاأحماءوسغلمتيينمرالمهبهاباأرعبادةعلى

!ن.المصرالفراءنةلِاهدازيهتصلواكاالمصريةالعقائدبعضفيهوتقبلوايين!لمصرمجاملةانفسحهم

!نمغء

،جإنبالعا!ةسالابفيةهضبةفوقخوفوباصمأقيمالذىالأكبرالهرمأنفىثكمنليس

قداستفادا!رمهذام!ندس!أنفىكألكشكمنوليس.ص!احبهعهدعظمةعلىالمرجالشاهدهو

برلمةااكاملاا!رمهيئةةجماكواأنأصاب!صاحاولوا)ى،اعهده.سبقتالتىوالتحاربالمحاولاتْين

بنيانه.بهاأتماىالغةا)باوالدقةئلةالهاهرحهبضخامة-جعهامحاولاتجهمبرأنهلؤلا،فراع!تهم

،(49)قليلاأؤلأومتراا64لىءلأاعهرتفاابلغو،نا.كاهبىخروفازداا3منتقربصةمسا-وبخوشغلفهرم

زنةشاوحتجمريةع-لمةأدفوثلا-دائةمليونيننحو،يقالماعلي.،بأئهفىالبناؤونواستخدبم

الىالجيزةهضبةمحاجرءنبريهازعلعوها،)59(أسانانوالثلاثةواكع!فالظنينمضها.بينالواجدة

محاجرسناضضصةاالسميكةتهلوحاظ*:اةقد،لل!رمصىاظارال!مساءعداز؟ْ،أوقهاالهرمشيدوا

)29(917.،9.Das alteْحتى!gA936بم,Ann..S XXXVIIIتمثلهتمثا،؟الهنحتأنهخوفوحولياتمنويفهم

هرعهقربلتمائيلهكثررةبقابا.قناثرةوويخدت،واحدةدفمةوانفاا

A،.-!ا.،.21-02 History of Sculpt1238;3،!+كل,,Urk.I3!+ت!

Nelson,in,91ثبما،4"ابم9()نم Beyruts6803922891.؟,,Montet,Byblos et 'I Egypteفى-لعلىالمصريون-أطلق

"!دبنا"+الحدينة"وفىنحوص!الدولة"كبنىالوسطىالدولةنصوعىوفى"دبن31"القدبمةالدولةنموص

.Diet.geog,.257،"ب!جو"سمبانيورشو،اهاذكرو ,V 791 .f ; GARDINER, Onomasti، ,a I,ولظ!!!

دراعا.،،قاعدتهطولوبلغ،؟راعا028المحريةالمقاييىحباركفاعهبلغ)49(

71(,,Wisox,Burden ofEgypt)

بفرنايجصصورلبناءممكفىانهاوقيل،مليونوربعفىملايقستةفيوالهرماحجارزنة)59(سقدرت

ويبغ-ا!ستواءخرعندا!رضيةالكرةمحيديحيص،لثلثىسوراو،متراوعرضهامتارل!نةارتفامهويبلغ

..واحداقدمااركلفامه
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ا!رمأقاموا1)ى4للضةبةالمقااليلءورءَقربتهخ،ابياضااناءمةايةابرير؟جمارهاامتازتأ!حرى

..والمبصرةطرةمحاجرهى،منهاقريبماهضبةعك

نهسلطاوسعةشائهعلوشاهدا،ةالخاصومؤيخاتهالفرعونلجثةأميناملجأليصبحأءلاالهومجمت

والفنالعمارةرلىورمنء،وءورةوالاَخرةنيهاالدفىشأنهلزنة3يداتأ،وشحهرتهوذلِوعذكرهظلودووسيلى

ءاحبه،بجبروتالأ-إري!ثهرمنجبلءردلِكنولم،جبانةفىمةبرةمجرديكنلمأنهأىcع!دهفى

اصم،كيةع!4لمق21أو،صاحبهع!"أطكوقد.وضارجهداخلهمنفنية3يةينالولاكانمماوإْ

هرمت!بمميةإلىدءا!مالذىاداغنفسعلبنماء،خوفوأفقأوخوفومرقءث.،منى،"خوفوأخت"

.،(نفرودىةور)،بيهأ

الطقبل.و!رتالصخرباطن"قنحتتاضفلهجمرة،للدةنكبيرةبمراتفلإثالهرمتضمن

اوشنأادْبعدالأحْرىفىو!زتالماكةغرلْةباءمخطأ؟باكاطئه،ونتمممىلْى،"وأخْرىزيهاآلحمليتتهى

،001فيهاالفرعودطدفنالعلوىْن!فهفىوثالثة،الأئئهاءعلزئ"العمل

شماتجبةع!ا-لثلاثعليفيأنهمؤداه،مقصولرأى"إلىلهرم7افىالدفنحصراتتعدد.وأدى

عهدهإم!نيماتوازدلِادخبراتهلازديادطيجةأخرىإلىمخهاعسطةمنالمهندسانتقلشباعدة

الجوانبما؟لالمجمتوسطهرماليكونالأولىصآ،صفىالهرمزبنى.فرعونهأجمللاشدادونآبجة

بعد4جمهأزادثم،أسفلهفىدفظجمرةتقعولىكندهشورهرمي!بهالخطوطمتساوىالزواياصاد

الثالثةالدفنوشادجمرةالأضيرةالرةوأزاده،باساخهفىجديدةدفنجمرةوشادبنماءهيخمأنوقبلمافترة

بعدالاَخرفوقءخمهأصيشاقبيىقوف-سةفوة!اوأقامئلةهايختيةبحراأجمارمنالةلوى؟مافهفى

جموعهافىقئقألواحتسعةمن-تألفالذىالأولسقفهاعنال!خطتخفيففىرغبة،كبيرارتفاع

هبئةعلىمثلثاالخاس!العلوئالسقفوفي،د-ط!4السقوفهذهمنبعةأروقىك،طن004ن!ؤ

.وسط!ادونالمجراتجوانبعلإ!رممنالعلوىالجزضغطجكوزلرنالجا

آياتمن3يةيتربرءاعددهليزالهرمباطنفىالعلياالدفنوغرةالوسماىالدفنغرفةبينيصلو

بأجمارنبهجا.نالسفلالأبحزاء،3بتقدما28تفاعهوارقدما531طولهيدغ،ولعصرهالمعمارىالفن

عن،ابخانبكينفى!نجعةوعددهاالعليامدابكهمنمدماككلوبرز،ضمةء!قولة

م!اجمروكلبالاَنحرءفهامدماككلوالتصق،بوءاتثلاثبمقداريريمزعلإ"الذىالمدماك

ي!دلاو3خرجمرصبينماإنبقو!مبةقديرهاالإشادةإليالعماءبعضدغشديدإتقانفى،بالاَ!حر

منه.بالنفادرقيقةلشفرةيسمح

،ومدلولمعنىمناَكىأبهاالأكبرالهرماقازاىائقةالفاوالبراعةالفريكةللصضامةو"شضح

بهيمنةا!رمءا-بلافرعونيسمحكاناطعمننظ-امعن!مالسياسيةالناحب،منفهى

النا-حةمنوهى،والدخريةالمأديةإءكانىاتهافىوامحوتصرفالبلادمواردعلكبيرة
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ب!ثوذلك،العمارةوفنإنديى"ابأءولمةوا،بدراية)69(4م!ندسأوالهرملم!ندستشهـديةالمعمار

المناعلآلافتشكديةالدخر4النا-ءنوهى.تموهأةيماواضاضطأيجدالحديثالهلمي!دلا

الضخه4اجمارهقطعفى!لمةأصوعارةكبيرةا-تمالوزوةشديدبلدا!رمبناءفىاشتر3واالذيئوالعمال

الإدارةلرجالتثحهديةالادارالناحيةمنوهى.تائهمنمواءمهافىتذيهاثمونقلهايتهاوتسوونحتها

العماللاف3لتبحيعالخماطرممفىال!غَايةمنبميربحظالهرمفىوالعمالالعملنظامعلىالمشرفين

ضظيمهمعنفض*،العملمواءلمةعلىالبدني!قوضهماتهراروصانبهمالاستفادةو-م!نيخمؤ،و

جورجوللباحث.)79(إرماءنجوانب4متفؤأجمارعلمس!لمةئهاأمماب!ضزالتلافرقاوتةبصهم

بناءفىالمممتضدمينال!،الجيوشلتنظيمءضهابدلاكانالىيةالادارالجهودعلىيفسارتعة-بسارتون

ليةالآالقوةءليةالإثرالة.ةأحلوايينالمصرالم!ندسينبأنالنسليممعإنهتعقيبهفىيةولو.ا!رم

فتيصمماإْو،بأئهفىتجدتالىيةوالمعمارالفنيةالمحجزاتيفسرلاذلكأنإلا،هرعهمت!مِدفى

لاف3حشدعنتحدثأنْالس!لمنأنهذ!.تفسيرهابةءهوفىغ!اتقللايةبشرمع!زاتإليها

وكيف؟يلهمت!ةتمكيفولكن،شاقبحمل.ما،للقياممثلارجلالفثلاثينهـا،وايكوالرجمالمن

لعملاللازمةالقوةتأتتوسواء...؟بينهما!ماونتحقيقأم!نو3يف؟ءضهم-ينالفضيبتدرتم

نا!اذكاءشطلبانوت!-ذهالعملهذاشتيبفيالط،فيمريةكألملةعنأملى3محركعنالأمممالمن

.)89(والعمالالعهلبينللتنسيق

*كأء8

بائه،فىالشاقلمج!دوالمنكرون،!اقهمنجبونوالمتةا!رمفىمروعالمعجبونتساعلماشيرا

.سضرين.أمفيمأجوو،يئمجبرأمراء!ن،أمثألهاوشادششادوهقديونالمصركانإذاعا

،!تعصبو"مذهبذهبمخ!مصوبمدنا،المحد!ينالباحثينآراءإلىالأقدءين3راءذَاشوإذا

؟نأئه،!غَلوامنعل4غالمكانتوالاتقانالإبداعفىوالرغبةاالرةروحأنلِونكرهرمانفأ!

الأكبر،ولكنهاالهرمءنأعغهووءا،3برالأالهرمتبنىأنتصتطيعقدوالإجبارالمسخيراعواملوأن

لَثيرونيويمبرأىوأءذ،الأحوالءنبحالالاتقانمنباة"ماإلىبهتبئأنو-دهاتستطختكنلم

حمالأيرهوالهرممهندسأنوربرنريونكريفقد)69(

ودلت،مرةTقويةثخصيةذاكانأنهعلىكمثاله

-للها،المقدصةانثأتوعديرالملكىالمهندسبألقاب

95591,,eres،-!كe!هـTomb of

خوفو3-,3.بتابوتهالمحرىالمتحفيحتف!خرI!ام

،.125خوفواسمالىنسبتأخرىمماللْرقمن)79(

511صاجزء-ممرب-الملمتاريخسارتونجو!ج)ول(

بخاءفىالدقةمدىتصويرفىالممتمةا،وصاتوصن

الربيععملياتقالخطوأن،...،:ايعدولا

ضمميهضب!فىالخطامعدلوأن،ئايهعثرةواثى

...ملليشرنصفعنتزيدلاالأحجاربعضبين

ب!63

ملامحدلتام!أوكان،عمهابناوخوفواخابنأونو

وتلقب-ععرهفىمكاننهملىوفخامتهامحطبتهلمة

الوزارةولىوربما(كلهاالرباعمالمديراو)

الهرممتسانبرستدواعنقدووول98،حم!كغ!ط+

عخ

5291.in.J .N .E S،!8;ثا!ول,.op.cit،ول98!*يول

نبه2جوطولقالخطأعتوسطأنمنبقالما،الهرم

دقيقةباوىعنرباكرايمدولافيهاستخدمتالتى

الفواصلوأن،3:001عنيزيدلاوالنربىالرقى
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عبادتهمفىورغبتهململوكهمالمصرثينتقديسأن4ناصمنرفظأ)5سندروأ!.فيهوصروا

ال!دصةالطبقاتافرادحرصوان،ومعابدهاأهساممبأءفىفىالتفاإلىدفعغمالتىهىموتهم!به

ممةعنهيعدوبيغمالطببئذءاهبقاءيؤكد،وفاتهمنقرونبعةأر!دخوفوهيمحوليدز-واأنعل

فيه.اj)y-,الاَخرع+يرونهوبرأيدوأضذ،المستبديئالعتاة

واستبدادهمالح!ماشةسوىالهوأءْخوفوفى!صمش،زلىانقيضاإلىذهبتأخرىآراءوظهرت

هىوصدماالتسضيرءهـاملغيرشولم،ارةهـهمفىالمأديةوالإءكافياتيةالب!ثرللقوةاضثلالهموسوء

.ةم!اتواوامالأهىمةإقاعلىاقادرةا

نفزضاو،هس.4بأءلخوفويسرواصداعاملا؟طترضأنالاسرافمنأنهجانبنامنونعتهقد

شصورانالمنماقعنأنهوشى،هىمهنجاءعلغونالقالهاخهخوا!دةعةءدةأوواصدةويبلمة

التى،ا!ضة4والروص4والاجماياسيةامبواالاوعحاديةالأوصاعوكما،المحتملةا*ثاملاصلذلك

.ا!رمتشديىعلئموناقااظلهافىوءاش،!احبْالهرمظلهافىعإش

لودىكانت،واءدةيةسضوراءيئزدورةعلالزراعيةغاجافىيكةالة-دممراعتمدتأقد

الح!ماكأاد،منهأالبعضفىأو،اككاورهذهوفى،عامصمنيه!هورءرةالمزارءيئتعطلإلى

ومنمثتاتالعامةالحكومةمشارخبئدء4لي!غلوا،وزراعهاالأرضممالمنكبيرةأعداداجمعواان

لهممناشرزقموردوالمنشماتالممثارخهذهفىالعهطوليتكسهواءت،قي؟اصءنانلماص!ةالفرءون

يمةالة!مصرارواؤالذفييقالاغرالمؤرخونوأكد.اخرىتنا-ءنالعملءنتعطلهمموا!مفى

كانالهرمفىامملاأنسمواأن!م،41إخرونيونمرالمهمعاصرو!م!مرواهفمافذكروا،الوءمهذا

على،وشتعامصالزراءا!مطلءن،ومواءمخا!ةالفيضان3موافىعادةي!تدأوعادةيستأنف

قصير.وقتفىيغولمعامماينمرءشفواستونرقبعهوتوابرالأبما،رمبأءأنرووهفيماذلك

،وا?ااأإشحرالهمأتاحالحممننظامالأواءليينالمصرللفراعنةتوفرأنه،زبلءنوأيىلمفنا

النظامنةسهذاأنذكإلىجف4وْ،يةا؟"مروا(ديةا!ض!ااإم!توالبلادعواردعلى!بيرةوهيمنة

،الس!نمنت!اءءقتكلفأنفىالحقلهاوجعل،وا-هاياإدارناسلطالحكومات!مأتاحالحمءق

بالعهل،اس!نامنامهلاعلفياقادرامنت!اءمنت!فأنفىاطق!اجعلأعمم!كاو

طوائفغيريرححؤليمامنهيعفىيكنلم:كليفوهو،ارادتفي،والدييةيةالديخوثمروعاتهافى

.اكأأاقرىواالمدناهلمنرالشض!ياتبهامماورالبماربدإماا4وكههالحكومةءنموظفىا"خالين

ت!موح!ؤماللةراعنةتوازهـتاىاالوايص!،يةوالادارديهْوالاقتصااسهاسيةاالسيطرةنبجاإلىو

علتلفالدينيةاسيادةواحيةالىوالقداسةءتنصيباكبيرا،أثاع!موموأكد،نفسحهملأالفراعنةكد

بابالأريثوورالديانةراسلالىبا-تبركان.،الحكومةرأسلهكأعونؤا،يا!مرعاءنالطواءف

شئونفىاف،يئلِعتبرءنالدفيمذاهبءؤرتهؤيماوكان،تة!ير(أقلعلالنظريةالاحيةمن)

أهلها.مصاشعلوالم!صنينالاَخرة
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نصوصهمفىورددوه،وسيادةقداسةمننة-3لأادعوهزيماْفراعنتهموالك!ا.ناطإشيةرءافيزرو3

عود،البلاطوأهلوالكهانالفراعنةادعاهالذىاب!تفمامنت،وتكرارااراصوالد!-4ايةالدنيو

ايتطاعواالفراعنةأنغير،عداهاطوائفوتجاه!4طوا!تب!-تهوسمت،عهودبهكفرت

لتنفيذيوجهوهأنواستطاعواا!تةلالأو!والىوصقالدسلطاغميتخلواانأحوالهمأغلبفى

توجيه.أبرعمنش!تهمإقامةوةبيمرءا

أئ!دصينبضْعلىيإمرواأنمواءظ!مفىيتعهرروندَ"نواالبه!انانإطلاقاالمس!بعدمنوليس

ب!ثىء،وجهودهـممتاعبهمالفرعون.ذمروعاتالمكلفينعنوفيففوا،أصهمالرزقفصيلسبيلفى

الذينفرانخممنالجزاءوحسنLرةوالالشفاعةمنالاَخرةفى.يذظرهمانيمكنفيما!الأملمن

.بسواءسواءالدئياالحياةشئونفىمخ!كواكانيةالثاالحياةشئونفى!كونسوفأ!غةأوهموم

أهرامهمت!ددفىياهمرعابذفاالىا؟مودتوص؟علىيغملواانالبلادبةراعنةأولىيكنالمولكن

7شهب!مجمهرةعلىنفعهايعمأخرىعراني!نواحإل!ومعابدها

جهمأولىبمنذلكوأن،بالإيجابأجبنا،الحاف!عمرؤامظقلوحكناأنافىثمدُمنليس

يضبينهاافاالمبادئوأن،متطقةعصرلكلأناخرىناصةمنا؟نقدرأنعليناولكن.بهملشبهوأنفع

مجتمعح!فىالحامإنصاولعلىأيسرليسوأنه،عمرآخريضبيضهاانالفرورىءنليسمعينعمر

رصايتبرأصاكهمبأن،معهمالناسيخدعواوانفم!ميخدعواأوأنفسحهـميقنعواأن.نزمانوح!

شأنمنيرغسوفوأنه،وغالتخصصصسبيلهفىالدولةتبنلأنفىبأسمنماوأنه،لشعبه

الأجيالتتعجبأنكذلكثأخهميرخو،لسلفهاسلاةممشصيىهمايفوقأشالهي!يدواأنعصرهأهل

نه.ببنياوالارتفاعتشييدهفىجهودهمأنةقواممالعهدهم4إالتا

-بالأقدمينا)فهرينبلادح!مآفةمنوكان،آفةالح!ممنئفةطالكلءانإذاأنهاواغوا

،وكانمثلأصهمالأقدمينالرومانالح!مأصمنوكان،الجبروتإلىوالن!3الدماءوسفدُاالطش

اقصورابأءسيلفىأموا!ابيوتودو!مء!اردءنكبيرجانببنلالوسطىأمصوراح!م3فةمن

منمواردجانباكبيراوج!واْأخهميينالمصرافراعنةافة3منكانالشعراء،زقدومداعالاسعذاعوحياة

بتغواوا،.صيخاالآخرةوفعيمالذكرخلودبذدبضةواوا،اموالأهيبروالمقابدالمعاءالحإلىأرضحهم

اتهالةبهواتجغوا،صيخاا!لاحوااكقوىمماتفىبهتظ!رواأنوابتغوا،حينابابالأرتكريمبه

!الأحيانأغلبفىينهمفماالتةاخربهواتجغوا،حينااكتيرروراءابلرىبهوابت!وا،حيناالديناهل

تةاليدأنذلكعلىنضيفأنفىبأسمنفا،نفسهشعب!ملأصاسيسشعرضأنشئناوإذا

ناا!تطاعصَ،شعوبأى،الشعوببيناسئقرارهاوطالأمدهاطالإذاالحمومظاهسالدين

بهجرتممأراءينام!ائداامرفالحمءاءمينوجعاتهمأهل!!بيناسليماالمنطقين!وأزعلشغلب

يخرجواولشعبهماتخلا!ميندادواطكامإجمافيشئدأنأما:يناصا!رريحدث-!تىوذلك،العادة
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آخييراوجوبإلىمدفوعةنفمهاالشعوبتجدوحينئذ،اهادةواا*رفاحمعنينهموموازبتقاليد!

أفرادهبعضي!ثركواولشعبهمالح!مايتفلاليخفالعكسيحدثأنوإما.الخديلوضرورة

إء!حمن!ببا!مي!،ئواوسلطاخهمفىالمشاكةمننجصيبيزودومو،وسثاعهمامورهمفى

الاشعاشلذةبينووالحومماناصرضوعارةصبينلفارقباالأزرادهؤلاءيحسدوحي!"،أمورهم

سبيل.بكلفاضهممابضتعوعلىيحرءونوالمزيدفىلِطم!ونو،والسلطان

خضوعفشحهدت،وشعبمماط-كامبينوالأطوارالأو!اعهذهكأيمةالقدالدولةاياموشحهدت

بعضح!مهمحرصوشيت،لد!يهَواوالاقتصاديةاسياسيةاإعوصالأفىوالعادةامرفالحملِينالم!ر

إسرافويثحهدت،امادةواالعرفتقاليدعنبهيخرجواالاوعلح!كمفىالمع!.لالحدالرامعلى

،والمعروفالمعقولعنبهوخروجرموؤاءسلطانءنوالعادةال!رفماهيأهاتخلالفىفيخرمح!م

الحممنالمزيدإلىومعيهماسلطانوابالزاءمواسقئاع!ارومفىاشعباأفرادبعضاشتراكوشحهدت

اشراريهمهمكانءنصعلوثورغمامادةامرفواابعاناسابهرةاخيرا!فرو/شحهدت،اسلطانوا

التالية.افصولافىتبهاطنضبينهماسوفوذلك.امادةواالعرفتقاليد

نجاءوخوةوهرمبناءفىنعلااعحناعواالعمالمنآلافاشتركفةد،أصءني!نمهماأنهءلى

ذىللفرعونطاعهَاو،الحكو.ةمنتكليفعليبنماءاو،الرزقف!حيلفىرغبةا?نمعابد

الآخرةفىيختظرهم!االكهانبهأو!،ملمأتممديقاأو،والاَخرةالدنيامجالاتفىالتقليديةالقداسة

؟يؤجرونكا؟واو3يف؟يعاملونكانواكيفول!ن،الجزاءو-م!نالشفاعةمن

لعماله،رجما،معاملةلِقةطرءنتكشفبالذاتخوفو!دءناقيةإنصهـضأوكلنآثارليس

زوسرجموعةفىللغا،لشونفصيصءنأسلفناهممامباشرغيريقطرمنيسذهـهدأن؟كنولكن

تخ!ص.عننذكرهسوفيوما،بائهبمدالكهنةؤمموفيالهرمبضاءوقتاممالاقوينبسقارة

وةد.!353ص)ا"رإءافىيبتونتَجهمعنء-ضاهـاصهمل!خ!رغهىمبوارللعمالمساكن

تعهد،يمةالقدالدولةمننحرى4آت!مهعهودياءفىوأنف!هابعةالراالأسرةعصريا?نفىلأنص!صتخلفت

فقال،فجهااستأجرومءن"اعاملواالتىليبالأسا،وبرهممقافجهاشيدواالتىالظروفيصزبىوااب"أنأمحا

!:ةو!م؟مجوء!همفىون3!حروردد(أرضيته.ةبرقفىمملصاخكل"بعهَالراالأسرةعمرمنبىجل

ها(ثخصشاعاشصبتأنإطلاقابدثولم،الحلالشاىءتهذاةبرىعلىأنفقت+

واكمرابلخبزباالةبرهذافىمملالىت!هـااالذينالصناعكلأرض!يت":نص:صمَمفىآخرونوقال

تحتوغناإنساأضربلمدا:والصناعتإعالأياسةرتو)واكلقبعضوزال،")99(طيبيثىءوكل

مبالغاتت!لمومنلاالأقوالهذهمثلأنفىشكءقوليس.كاَا(العملفىأحمداايى.مبدولم،يدى

!دق.إثاراتصتهر"نلاأضهافىكألكشكءنليسولكن،الأخرىحياتهبهاالشخصيستقبل

D."!هـ!*كا!!أ.كه.+ولXX1V,هـ-6)001(
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متاعومنبسخاء،-وأهرام!ممقابر!مأى،أخراهمدورعلىيخفةونبدورهمافراعنةاكنفول

،أهرام!مفىيعهلمول!منإرءاءعلى،ام!الواامهلارؤيىاءممثليهميقطرعنيعملوننواوهلكا3-*ل

؟الأ!اءت!اءالأرعا-افمشأن،معاملتهمإحسانعلىبرءونو

ول!ن،الآن-ىالم!روفةع!وصاةاءوءفى،ب!أنهصحت!جوابانؤكدأننستمايملاأصذلك

عصرأواخرسدأهرامممفىافراعنةاسعلمهاافاالديأيةا،خونأنإلى،اخرىنا-يهَءقنمفيرأنيم!ن

ألىاسعلىو-كام!االاَخرةبابارةينش،تجحاناةرعوناأنإلىاتصءررةادتمسةاظاالأسرة

.)1ْ1(رعاياهءوالحعليومملهودنصاهأرء4فىبالعدلقيامهعنضبتما

**مم!

وخدءتالة،ارةفنوضدمتصا،ب!افدمت،واسعهَيهَم!إرمجوعةءنخوفوجزءاهرمكان

من!اجزكلصو،الأ-زاءبقيةءأيها!حزءصطناصقاناءمرورىامنوكان.الدينعقائد

.الأجزاءبة-4

ماشاثامعبد"نأى،دهشورفى4أوء"حمن!اتتألةاىاالأجزاءنةسمنالمجهوعةهذهافتوتأ

الجنوبإلىءخيرهرممثل،ؤرءيئأخرىمر2عناعنفضلا15بيغالواءلوالطريقالوادىومعبد

اقريبما،ابعهتواوبالهرم!ك!يط،وسوركبيرالاَن-ىصروفغيرغسء،لاينال،ال!بيرا،رممنمرقىاك

هرمحوليدؤنواأنعلأ!اب!6حرصاللكةأزراددَارمقابرمنوبموءات،لزوجاتهأهساموعدة

نافىشممورغبهَ،-ولهاتفافمموامولاغعلودلالة،عهـررهلولىوإرءاء،منهباتقر،فرعون!م

ءوالداشفاعفىمنهمورغبة،الأولىالحياةفىم!تتهفىكانوامانروعلىاكانيةالحياةفىمبتهفىيبعثوا

كانتافااممرانواالأمنبي!الةمقابرمانتفاعفىعنهمورغبهَ،ب!رمهالمدحقهَالمعابدصفيراتقرابينهم

.معابدهفىيعملونوهرمهحوليعيشونالذينوالأتإعوالثَهـانالحراسكثرةتكفلها

طصورةأحىالالااتأكأابزالاالوادىفعبد،يذكرشىء3برالأا!رممعبدىمنلا"سفلجبقولم

ب!جرالمرءوفة4أرءقيغيرمنهيآبقولم!ولصهـدمماشال!ثومعبد،ا-عاناشلةقريةفتيرجفيما

جزءا!.ؤنكانتىابريرالجصرن5.نقوثهَا-ار*4بضو،(ا)2ْيسيرةأخرىوهمالم)؟(الد!وريت

عيدهفىخوأوءؤرت،الوادىمبدينولجنهاواءلاا!اعدايقاطراجدرانمنأوجدرانهمن

.1ْ3(>طنىالثلا

()1.(des Hautes3"ا.ح'I Annuaire de4هـ!هـ"des Pyramides!ه!أكا!ي!اهكليم.A MORET, "Le jugement du roi

128-127,nscienceمراEtudes, ,23-2291 ;32-1 La Nil, ;216 Breasted, The Dawn of

.Leprobleme.,2454791م01((') ,,49 Ann. Sهط،ول*!

)301(.inAnn.,.S,4391111 fعليهانقئتراحجاربسطةتلفى!جدتخوفوباسما!رىواحجار،!!!هط

ويغلب،اللتفى،عثرةالثانيةا،سرةاماهربناءفىواصتخدمتنبتاليهنوقططضياعأصطء

W..S.!8!8.A..93.الجيزةمننقلتأنهامرالظن History of Egyptian Sculpture and Painting,,157 pl
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ظصص،سومصلتضططخضعتخوةو!صمحولال!ولةرجالكارمصاطبأنيبدوو

ضلازيما،الموظفين/بم!رلمصاطببيماوغر،الأصاءلمصاطبا!رمشرقىهـنوالإدارالم!خدسون

بء!اطب!ضزيهاتواواكسقفى!نالمةرالموظفينكااربعضطبم!اؤجهابصوا،قلياةاسذناءات

.الغربفىاءالأص

.متقيمة،طر!اتسهاتة!لءفوففى،ورتبتمذثابهنسقعليالمصاطبهذهأغلبوشيدت

لجنهأا!رمبداو،وجمبروته!امتهواكدتجلالهءنافزادت،تحتهومنا!رمجافيءلوقيت

.ءلمندنيماهفىأصوواب!اعلىيمثرف!احبهءانكاءلمنعليهافيمرفوكأنه

الأ!نمنيشيدون!اأسلاز!مكانأنبعدصةلأولالجىرءنمصاطب!ممةالراالأسرةعظماءشاد

تضرقأعلاهامنذ!ةإلازيهالافراغصاءوشادوها،الأولىالثلاثالأسراتع!!دخلال

ي!شونيونالمعمار.وكاناعح!-راباطنفىالدفنجمرةإلىتمملحتىتححهامنالأوضوتخترقوسطها

إقلدوا-راءنجقطلمو!ضهاوالأيضاصليرىالمجرمنبألواحأحياناالصخريةالدفنجمرةجدران

بهاينتفعبينللقرامقصورةمصطبةلكلالشرقيةلواجهةباوألحقوا،ملوكهـمبرمقافىنيتبرااهيئةب!ا

دعواتهليرتلال!هنيدخلهاو،ما-جهـاباسمزيمارابينالةيقدء:نووالأعيادالمواسمفىالزا!ون

المجرالجيرىمنس:طيلةءكيرةلوصةالداخلىجدار!أصدرفىشدون،وكا؟واصا-ب!المصلحةيذهوتعاو

يرجوالىالقرابينوأنواعوألةابهاممهحولهويخقش،مائدتهآمامجالساالمتوفىهيئةعاجهاضقش

يةوم،للقرابينمالدةاللوحةهذهأسفلالأرضسطحعلتضعونو،نيةالثاتهحيافىلاتشهـفرأن

.البخورلحرقمبخرةمنهماتطوص،افخارامنانقا!جهافيجاعل

عثرفقد.3بهاصp،المأءيةاقديلةاتواتافىخوفوأصمنالأذهانشغلماأقربولعل

3بهااصنهاشعتوقد،هسمهمناثمرقاإلىتهخمنهاثلاثة،!لمراكبمواض!ح-سةءلىالاَن-ىله

!مةعلالصضرفىفتتمميةةلجةط!-نمرمجردعلالراهنةلت!احمافىواقئصرت،بقةسارعصفىالخشإية

الثرقلينأفةيأاتجا!الثةاثااوتخه،بوابكالىظلبينرأيىيااتجاهامن!ااثنتانتجه،المراكب

-ةهـبالىالصضرفىتينمن!وئاينهالمركبينجديدينءوضعينعل5491عامفى،عزثم.والغرب

إ:ضع01فىووجدت.الاَنحتىالمجرىبسقفهمذطىالاَخرزالولالفعلباإ!ءميناأصدفتح،وتمهسمه

ستةنحولهاعرضأ!برسلىوالأمتارمن02043طولهاي!لى،خشبيةإكبكثيرةأ)واحالم!لمشف

لهاوحهايفهـامجاذمعهـاووضعت،ضيعهايىمهلبك!-ثالبعضبعض!اعورتبتأجقاؤهافككت،رشاأ

النخيلسعفهيفةعلمجاضهاشكلتاىابيةالخثوأساساينها(أو؟ئخ!ا)مقا!يرهاوجوانب

اللوتس.وزهور

اشمس،ااكبصبايم،وأخواضها-شفةهـالم!خؤصكبتسهيةإلىقريبء!دإلىالرأىوذهب

يمايجوبرطة،يهمامعهالفرعونو!صط-باشهساإدبهمايقومرعلتنبينولايخهاوالربط

لعلىةالىأىهذاقبول!مبولكن.بالليلالسفلالعالمص!ءيخها!بوبوأخرى،بالنهارال!نياس!اء

تختلفا،متبايخةأش!ل،خوفولمراكبنحتتالتىالحفرأش!لماأن:وهـطببانأهها،أسباب
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رصلةوهو،واحمداغرءاص!دمكانت3بهااعيبأنالقوليسقطمماوذلك،أخرىإلىواصدةمن

الممحريةا!اظرءؤرضهاالتىاكقليديةإراكباوأن.الآخرةحماءأوالدنيماحماءفىالشمسإلهحالملك

الرءمعلى،عنها3شفالىإركبامغافىواصدعليهش،لمضاصةبرموزعادةتمتاز،الشمسإ،لرطة

)1ْ4(إراكباهذهلأغراضاحمالاتعدةبكرأ،وواؤزض،عهاكاملةوجدتأجزاءهاأنمن

لانيلالشرقيةاض!ةةاعلقصرهءنتهوفابدخوفوجثةنةلفىخدهتايض،الأزلعلى،منهاواصدةأنوهى

الباقيات3بالمراأنيإوو).بأءارهاوغطيتحفرضهافىوءمت،ثمبيدالغرا)!فةفىهرمهزربإلى

بر!!افىتفعوهثم!مديخافىبهينتفعواأنتونالمصراعتادالذىال!اخرالأثاثءنغيرهاشأنشماضهاكان

مهـاءوةفىونلتحما،3بإراامة!اأى،مغا!اأنلولاالاَخر،لمهمعافىبهلينتفهواوأهرامهم

3بهاصبقيةات!دمخوفوأناكصلءن4وأ.(حو،فوض!هت،نفسهالهرمداخلالأثاثبقية

اسيمصبحضوبمنت)تت.ء"مناسبةالمناسباتهذهومن،ورسية4ديذمناسهاتفىديخاهفى

،3!وعرةالبلادطولفىاوواَرابابالأرمعابدءلىقىددهومناسبات،(فعلاالسفنفىتجرىجاك!ر

يةثمكاناىايةالادار-ولاتهومناسبات،وأبيطوسبهنجاءةو،المقدصةالحجلمدنياراتهوز

.اظإء،يةوالأسراةرديةار-لاتهجانبإلىوذلك،-ينإلى-ينمناقطرااكز"عصبيني!ا

ذكراهول!ن6عدهبع!اسنيناآلافنقف!توا،يئتوربرديةتذكركاعاما23نحوخوفوحغ

المؤرخوا-ْمظ،شتىروايالفعنهمهمرحمعواإلىالإغريقوفدوصيخما،هرمهبفلودضالدهبقيت

علوحرم،بابالأرمعابدخوفواشلمقأنزجهاذكر،ياتواالرهذهمنبواصدةهيرودوتالإغو-قى

وولدههبىنجيروهيذكرلميينالممرأنإفوأ!،وصده4نلطشوو%م!م،الأ!إحىتقديميين!رlا

نأللناسويىمرالمعابدوفتحوجمدهأبيهم!لمكاستنكر!ينمن!ورعحفيدها-بوايئ،-فرع

خوفواخبارمنإليهتناهىفيمان!-ونماالممرىانؤرخوووى.ا"مأ!إلىيخهمرفواوا-يهمأةيقدموا

بغقديرلهيونا،عراصةظمقديى!باكأأبيمقدذاتهةتالوفىوإنكان،!4الاَإزاءمتعجرفاكانأنه

.!ا(اهْمنهووقةعلىنفم!4مانيتونو-عحل،كبير

نيتونوماهيرودوتمارواهْانةإعتقد،مقبولةةو%واياتالى!ذهتفسيرفىشكرىأنوروأتجه

الأوضاععنفدثتقديمةيةمعرياتوالر2قءضاتف!يزعنعبارةكانوأنه.،عها-:ا،قاي!قْلم

خوفوحرم"قد..خفرعولدهوعدخوفوعهدفىالأفؤادمساطبفىبانراةايرمقا!!ا،ت-!اىا

هـني!وهيهَباأبوافيهايقيمواأو،مكشوزة،اثيلؤي!ا3نفلأي!موايرانالمةإ!!ذهأص!إبءلى

أقدم،1ور.سئفروابيطفىع!دادوااتمان!وعلىا-يهمواةلجنهمقراأمامهايقدمونونصوصهمعليها

1658القاهرة-الثمسمركب:بكرابوالنىبد)401(

.OMs,in .J.E.A,5691 65 f!!كه!!!هع!مثم!and!

,Menethoه.) ,0491 ,46 .48 (I,!ول,124;128ل!م!!!حه..HKROD
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وصدهالأسرتهحقاالمةابرفىالوهميةبوابوالأثلال!إقامةأن.!به!ملفى،لرغبتها!لطوةهذهعلىخوفو

-قالإقاْاهامأصوالأةيناقرااتقديمبملأنفى"لرغهأو4كدورجالمن4إإبينا،قربعضو

.غير!مدونوالفراعنةبابالأرقاثصلي

عدفىاإئراداقربانمقاءيرفىاخضمتاىاالأوءاعهـذهاخباريينالممرا%؟لوتأقلن!

ؤممأثي!اباناقرامقاءيرعلخوفوش.-!وز!موا،سيرهاتةالمتأخرةامصوراأهلأساءثم،خوفو

.وأءا-ي!آ)1ْ6(بيغموقرابابالأرمقاءيرعلتضييقنهأعلىوأضا-يها

،جا!بملةمرورةباصتجطاإم!نياتهاوالأفرادمقاءيرأوض!اعتحديدإلىخوفواتجاهيكنولم

مصاطب!(يشيدوا،ن!مممحمنأولكانأنهيهالا،الدولةر؟لعلىشدةإو،الترغفىرغبةأو

،ة.اسلازمممصاطبشأنكانكااللبنمنرليسنالمجرمن

حويمعبدفى4اسضلاوانيابقاعلىلهعزانهعنهفيغ،"قؤإزاء!معبوداتخوفومسلدُعنأما

سمباتسمىدهاحفاحدوأنا،(ا7ْ)يدرسأإمضتيوفىمحبدض!تىفىلساجايصؤرهلء*يرؤممثا،(136)نزنفى

بابالأراحبممهىخوفو؟ثروصقراوقد)الاَ"4محبوبخوفواىا(نثرو)8ْعسىخوفووهومعتر

معابدعلإقىأءا-بهاأنعلدلالة!لمومنلاولىَن!اةالجةبسيماةالثواهدهذهت!ونؤقد".خوفو(

منهم.مكروهاوليسبابهمأرمنبامحبويعتبرونهكانواعمرهأهلوأنيغاقها،ولموهاداهابا"بالأر

6"يربئالذىهوخنو!ايعنىُر31"وهوكاكاوىخوفوونجنومهوصلوفوال!مل3الاْكان

هذايكونوزرر،يهوعيرعاهمنهقدرةشَرا"مبودإلىخوفواجةسعل.الإ؟انيدلو(يرعاقاو)

3.نفدخوفويكونأنالمستبعدمنلبسولكن،بابههيم!اهالذىنفرويىأبيهيمأنإيمأنالإ

ممثله.كذلك

،أسوانأهلقديى،الذىافيفحاناربمناجلِ!ونأنفيحتهل4إإخوفوغسباالذىخنومأما

المننىخنومأو،المف!فىهبىربلدةأهلقد!ى،الذىءلمصالمنالانسانمشكلالفضراقخنوماو

خونوب!دباقيةبالمدَ"يئخنومءلةوظلت.ا("؟)9ْجدارهضصدرمنووإ!!أتصاعهلقبهالذى

.1()13.415191,,Y,Die Privatgrabstatueط!5!ثا.M.A

.2(, 8!!*،3حا،!،ة!حV0O.للأ(%. Abydos, II, .1p XIII,; seealso!6!م;,Hierakonpolie,I pl. XVIII

.72691سلأ3.لم

01()A562،!!!له;.R., ,I;,82 see also !.!-MASTABAS, p.!7011"!!+!!ك;.D"+,.18 Berlin.
.Giza V

)901(Su .A BADAwr, Der Gott Khnum, 22,3791 f
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عل؟6الكبشحبدبةبلقبًالمل!تبعضبتوتلة،ات"واءشبرتهإ"إءلك!االأهراممتونللسبت

رعضاال!بخ!وكان(اغ...اسبعوا*لبالةت!بيم،-انبإلى)با.لكبشاسكت!بيهاماس

.ا(ا)ْالإخصاببابأرمنبارباعتبارهختومالمعبودحيوان!ا

قراءتهوغ!خهل،ألاَن-فسايهةةهـاءةقواءتهءمبتبلقبامرشااعتلائهبعدخوفووتلقب

ا،رءأو!ور)المرممط(،سديدحوريعنىمماممار،يظ)111(زظن،(كا!-روحور".أو"!ورءجدو*

3خرلحررلولولكنووا-4نخبةتجينالرإلىأو!جرو،مبررو"اعةاب!سوانتسب.!الحصين)

...2اجبةفات2منذلكيشبهماأو،ب!!االمهتدىيعنىقد

الحورىا،لمكبمعنىرخو"6نبحورىوُقراءتهت!هلآ!عربلقبمبَ،نمخوفورجالولقب

،(حوروست)اصقريئاإل!اإة"سبا*لماءارب،منىرخو"كانبحوروىرُأو،(؟)المعرفهَرب

هذه.نصعا0لِاوا،()00.112اصقريناإلىالمهشباشعبا،منىربر-تيو"6نبورحوروىاو

ةيه.يحبوخهاطيةبمفة.لم!!موصففىا!ابهارغبةعلىشكنرمنيدل؟تهاقراءاتا

عددبينيجلسفصؤروه،خوفوش!ميةمنأخرىص.انبالشعبىقصمح!مفىالممر-ونوصؤر

أهلوأخبارى3الماأخبارعنعالهإلىشا!ىمامغمواصدكلمنويسمعيمساصهمأولادهمن

ش-م،قديمعالمأوقديمفرعونب!اقاممعجزةعنأبأئهمنكعكااأنهكانورووا،فيهالمعبزات

لمقبرته.بيناقراوايااطااتجزلوأنذكراهلكلمنهماتخلدبأنوأص،الفرءونعلىقى-مكاالعالمهذامل

خوفوابناطءيمفقابل،قيلمنرآهقديكنلمجدىيدىة!مه"نحكيمإلىولدهيبعثوءؤروه

لهقال،خوفوإلىجدىلوصولمأ،4وعدبسنهبليقمم!نةالأميرلهوأ؟!،للندالندمحادثةو-ادثه

ولمأ"أ-ابدىمن"رومو!ى:-دىفأ"اب66؟الاَن-فشكلموكيفجدىماهذا"والملك

نفسهتلقاءمنالملكيلاطتمسحبأنيلزمههايجديكنلمالربملأنهذاوم!ى6"لتيتدعوكأ

نفسه.باقاءمنأكأابهيقصدأو

وأنه،خلفهطائعااألبيسيرانعلأسدايجبرأنطيعي!متانه-دىعنحمعقدوخووكان

خوفوفطلب!هاحيووتستردمالج!منن!ام!إلىؤ.خوديذهتعاوعا!هايتلمو"الىقبةبقطعانقيطيع

كلولاىإنسانعلى)سءشادروول!نفىوأجمابالرجملذرفاءْ،س!ينعلىومحرهمعضزاتهيجرىأنمنه

.()1114.,alto! gypten!هه,Pyr.2891; JEQviER, Mon. Fun, II,.1p ;33 KEEs

)111(74-73.,op.cit. Iح!3.3!ل!ون،،،ك!لآ53.!ؤ.مو،،,11.291ح!،!!!هـ!!،

)112(8.!*9.,, op.ول+*tic.G.;02-0721 cfفيبشبهتهأوالئمىبلقبوستكاربرديةولقته

حنببنىمقبرةفىالحديثةالدولةمن!لاتبالصفةبنفىووصفه،رعالئس

25-423.،(.,ces5*.5ن!أ N!ا;كصثطه!طم!ل,Pap.Weatcar, IX)
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جدىايأبلموهكذا66النبيلالشعبهذاعلىذلكعنشىءاداءيطلبلمأصداانو-سبك،الحام

منالربمءلىنبيليضمبمنفرداا!رىامصجينايعتبرأنيأبولم،يعتقده.،االعظيمملكهعليردأن

أبملمه.مناس!ناد!لالذىجرمه

والوثا!اظزائْمن!اإئفةإلىالاصزراءعنمجز-وؤوأن،الأهمهووهذا،اقصةاوأءافت

م!اضهايعرفبأئهالر-لبه،فأ"اعنهاجدى،ةسألتحوقىاطكةربتخصأش!ادأفاعه،ذكرا،قدصة

نامنالرنمءلى،بخا-،لعليخوفووظل،إ)جهايقودهأنوأبىوداورهعنها!اورهولكنه،فعلا

امظيم!االإ،اىنزعا""بلقبتلقبهكانت4-اشذرجالونصوصالريهة4ونصوحى4اءيمإانصوء4

أ!اةعنا!نجاكأذ)روأن،و-إلأختلاقءخ!عحة511هذهفىاسحراذكرأنفىن!كلمنا

منيَخيلهمؤاة،!كانممما)شفتاأ؟اقصةامن-سداول!ق،لطيفلبقتخلصمجردعنيزيدلا

يظمرانالناس!ودكانصاو!شفت،رءاياهبعض.ديهمااداءعنلمجزهوا-خمالخوفوبثرية

والاعزافانفساعزةمن،الأكبرا!رمءا-ب،العظيمالملكءواجو-4فىالشعبمنح!يم.4

الأءلبنبالةقومه

يبماوو،حرس-هـتباصةءنوزوْجه،،(،كاوءبالأكبرولدهيخلفهأنعلأميهخوفورتب

الأولىالمرةهىوكانث،العالمال!اتبهيةعلىشله،ابعضفىيظ!رأنعلىفيمتهايبة2تنشئةنسأهأنه

يودأنهكادا،م!-بحدمنوليس!،)114(باتهيئةعلبعامترعظيماميرفيهاظهراىا،نعمفيما

قبلماتهذاكاوعبانغير.واكقافةلعمباالقمصوءم!4الذىسنهروجدهبهظهرممايظمران

ذكركاوعبمنايعإولا.ئقديرأفلعلوا!لمةبنتاوأنجب،الرجالمبلغبلغأنبعدليل4أور،وزاة

وفاتهأن،اتبالذهوذكرهمن*نيناوإْمماِ،خهمو!اغموحياوزواجمالعهودأوإ!ا،أحماءنعددان

يستأفىانو-اولآخربفرعمنها،رعصبصش،فروعإلىالحاكةالأسرهَلانقسامفاتحةكانت

03يصةدزجماالةروعهذهوكاشا.دونهلحمبا Reisnerالرئإسيةالزوجةبأءأفرع،؟لاثة

ج!فأو)حورددفوما،بهلبةا،طاأوالعرشإكاوءولاطيعايممتلميرانصةاميرانمنهقىصو

قىاسهلثةثازو-ةمنو،رعا،-دفرعشأصهني!ء!زوجةمنرعاؤ،()115(3)وباوزرع-(حور

.)116(خفرع

13(.F .W GREEN, in (I.ل،هـ,3,2591ع.+.Pap. Westcar, VII ; ERMAN, Die Literatur, 96 ;.f GARDINER, in

66.0391,.A.,0391 BLACKMAN, in .J.EAل.+.

14()175(.*5+!5,No.;41-34393-1-25 (Bull. .M BOSTON,XXXIII!

,Pap.Westcar.;0722.0721ك!.10732-0731.()5 IV,;18-17 VI,2; VII,,9,8 Tombs G

خربن:2أبناءوجوداحتمالوعن

)116(7.,Beres!!241،!!*9*!ول*-"محأ;,Mycerinus039;44ا!!*!8!ول,in Ann. ,.Sه*.ووكا!!X
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الأسرةملوكبينشييبه،وكان"خير"بلةب،وتلقبال!رشيبهلغأت5)-صحةفرعجد*واستطاع

يديؤوخوزو،"بِأبعدامرشااكألىالاَنانهالمرجءنيكوني!دأنهغير،)117(يلطوجدلمثار!ةالرا

اسهـوأن،)118(خةرعأص"وقبلإمدهذ!تهالقديكلهَالدولةمننصوصبضعةانا)تر-خهذا

بىو-!صدعنهاكشفالتىالمركبتغماىكانتافاال!يرةالأجمارعلىاتصعدةبام!ووجد

إنهأ،مباشرةخوفودفنعةبرت!ا-01فىوء"تالمر!بهذهأنالمؤكدءناكانولمأ.أبيههرم

وتغطيةأيهدزنعلىأشرفالذى!وأنه،غطتهاا)فالأجمارعلأهـعجداسمقىديدءنيفهم

ال!كأيق.علىظة"الذىهوJلناباوأنه،صكبه

هرمه،و.طالبشصاشهعليوأثرف،دفنهزأتمأبيدلذ!ىوفىدانجدةرعأنغير

امهداولىأخيهأرملةمنقئوجبأنناصئ،أسرتهأصاءأغلبإلىبالنسبهَكذلكيمنلمأنهإلا

نفسهالوقتفىكانتأضهاشا،لافهءإلىصهايضويقهاطرءنالهرشفىحقهلير!كاوءبالقديم

الجيزةمنطقةءنجهرمهيبتعدأنوتعمد،آخربعضندوأمرتهأصاءبةضواًطفى،ايهءنأخته

الغربىاك!مالإلىومعبديه!رمهوشاد،عغميرضلمالذينالبمارالأصاءمةابرمنتتضمنه،ا

وشرعوا،حاشيتهوأهلأنصارهذلكفىوتبعه،)911(رواشأبى.خماقةفىيمومتراتني!ثماانجوم!ا

)117(

(Aا)

,GAUTHIERالجدلفداكفاصبلعنراجع op. cit. , 4 85-83 and notes

الرابعةالأصةملوكبينمانيتونذكرهالدىما!ولهـةهـ8ا-وبينبينهلقربددترحاسمهيترىقرا

5-74(A.,History of Egypt, 10thed)جدفر!ارانكةوقراه(ول!.ول.لرءولط65.م.RANKS,in)
GAUTHIEB,op.اصهلكنابةالمختلفةالمورعنوراجع cit

.XLVIII,f113:9*!!،ل!غول in13ك!ول;,GizaV18;!!س!ل،ول,Urk.،* ;166 Ann. ,.S XXV

j!العصرمنكاهناهـمن Sammy&خفرعبمد.Rec.Tr. XVII,;54 XXII,,174.173 Urk. ,If285

ومحبوبئ4الملكزوجة"بألقابتلقبتابضىمريتددعىلسيدةنصائكلةبهلىهالمتحلةالنحومىومن

خوفو،خىورت،منفروحتىورت"أنهاميهماقالتخرين2لقبينم"ْحورووعيفة

المربياتوبرة،الحظايا-لب!ةبمضفنرجمت،شت!بترجماتاللقبينهلىبنفىحشورتعيارةوترجمت

فيلك!ةراء2ممانيىاخلافعلىوتركبت.الدلالوعظيمةالوصيفاتكبدةبممنىكدلكترجمأنويمكن

شرعيةزوجةانهاْداتأخداريزنروافترض،حطيمالهماأو،،ولدهسنفروالملكلينروجةكانتانهافيها

عهدهولىمنزوجهاانجبتئم،حميهاوعندبمكالظعدزوجهافحظيتصنفروأبيه!دفىكزوجهاوانهلخوفو

وتجاهلهاأجاهلتهفرالْرهااحدىابنجدفرع،وولىولدماماتولما،وابخةخرين1ولدينوربماكاوعب

فىماتتاولم.لديهمكرمةكانتانهاوذكرتعهدخفرعقمكانتهااصتعادتثم،نحهاقتدكرهولم

زوجهاخونومرمحلفالصغ!مرمهافىدففهاحكلمهاوانل

0118!-5,Beres,;7 Smith, in .J .N.E,.S,5291,124 Fig.;3-2 GRDSELOFF, in Ann. .S XLIIهلاص!،،ولREISNE

!غالملوىجزنهمنيبقولم،ابيههرمعليهاقامالتىالمساحةنمفعنتقلمساحةمرمهشفل)911(

ا،رف!باطنفىجزنهالمنحوتحفرفىالمهندصون،وانحرفالجرانيتباحجاركلهمكلواكانوربما،القليل

وبئرمكوفخدقهئةملىفحفروهالئالئةاسلإنيا،صرةالىبهرعادوا،الرابصةالأصةأصلوبعن

الصاعدالطريقوجملوا،باللبئأجزائهبمضبخواولطَنهمكالمادةشرقهالىضطنرهمحبدوثادوا.!مودية

طيحةالىرجعتالتمديلاتهلىهأنالظنملى.ويفلبكيلوعترونكفدحوومدوهنرقهوليىالىضمالهال!

جدفيعرغبةومو،خر2اضاتاخمالافدادواردز.وانكانوتوابحهالهرمعليهاثادواالنىالهضبةصطح

ا،ولالهرمعقيدةأنصارللكهنةنهمخاممة،الى-يمالمدرجطرازالىالكلاكلالهرمطرازعنالانحرامْ!ق

ب!ولكى.اخوتدونا!رشلجوغعلىإنلاعدوهبعدالئانىالهرمعقيدةأنحارللكهنةوارضاء

."الرأىهدالقبولصليمسLtمن
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وةفإلىاؤهاأصواءطر،يىنينبضعاصايزةمنهاقةفىالاهالوسرى،هرمهحولبرهممقات!دِدفى

مقاص!يرفابنأء،وأتمؤا4أصءي!أواخرفىجدرانهانقشوتوسيع!افىشرء:اانةمدبر!ممقافىأمملا

.I'll,بالمجروليسوالدبشباللبنمجلعل

مماوإْانج!ولصخاملَا!نلمع!ررهأنصرروأولغير،سنينثمانءنأك!ثرجدفوعحمتطللم

أظ!ووأليائهةتمأثلعدةنونالفالهوءت،."اظاصسار-قه.فىماءياضلالهالفننشاطاشر

مموذجأولْ،يظنةيما،ع!ررهفىواتجدعوا،)121(حزينءارمواقىبأسلوبوجههملاعفيها

بلونملوناالتمَاطخدقيقافوذجهذاوظ!-وجه.رابضأسدو--مإنسانبرأسالهولأبىقاشل

أمدالةيكثَلاذSpiegel!ىبيجملوأكد.كأأوجهأنهFedernازشصولهذا،ذقنبغيروأءةر

.01"س:)122(بالذاتالملكيكثلولاماعت

كانوااظاصسهَ"الأسرةعه!رمنرجال!فذكره،الأفرادنصوصفىباةمحاجدفرعاصمواشر

عهمرمن"رجلوذكره،)123(احمهإلىزراعيةءياععدةونسبوا،معبدهفىانةبال!6لِعملون

سبعةفيو،وفاْته"بهد،الحاماتبوادى!وةعلجملهسرجضفىشمرةالثانيدَال!سرة

Iهثة.علثيل!غ!،افىيظ!روابأن!محمحت!بة4بصِبترأولادهتعهدأنهيجدوو.)124(قرون ل!إَب

منلأمير3،آورر-ى%لمفائهع!دفىالحمعنببدينظلواول!خهم.)125(معبدهصا-"ثنىوالقراء

8(361صرا-خ)أسرته4بؤمن41تاحرةالفروعكلويجعانلامسةالأسرةعرشَيهضلىانفرعم

معروفة،يخرظرَوففىه(بم!حهخعفرع:)حرياانم)26-فرعأخوهجدفرعبعدالعرشتولى

ام!رراولىأص"كاوعباسرةولاءنوص،؟تهمم!ة3الحاالأسرةأفرادلبقيةدوأط،أهمي!!فية2وأعاد

دهع!فىتمإصللا!سفر!لان!ول!ننا،(16)ْيدأوشماعاينوكأمرسة!ع!ررهالوسا.4بذقئوجبأنالقديم

ما؟لقباأنوهما،أصينغيرمعهـالأندرىولا،اقللياالنادرْغير%هودحر.بيةأونيةصراخِمشارمن

(.TheTomb of Hetep- Heree, .p 8، .G,0212.)0744-0743 o r**!95*!م

()121,BOREUx,Guide- Catalogue (Muses du Louvre).1p LXI; SMITH, A History of Egyptian Sculpture

يم،*4.1.2.

)122(528.§.Ag.3 Arch Wien,,3891;06 SPIEGEL, op. Cit1،!غأCairo;35137 .W FEDERN, in Archiv

33.,but,see, SMITH, op. cit

(23)%13.,GizaVله!*!.;cit,,.1 86-84 and notesه،,See GAUTMER

)124(.Ann,.S,5191;98 Bull. Soc. fr. 'dEgypte,549141 f

(*Cairo36; Vox WALTER FEDEEN, op cit., 57; (I VةAT, in Fond. Piot., XXV, 64 f99!ه!5ك.E!

6..8.op.3!!ةكا!tic.M.A

رحاصمهقراءةوانكهويرى،ساوفيىأوصوفيىباصممانيتونوذكر.،خفرنباصمهيرودوتذكره)126(

مقنعة.قرانندونولكئ(RANKL.!هح)."8خعف
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فمتخمااالةنبأنتثهدعهـررهمنتخلةتالتىاتتواالعمارة3:اروأن،عمررهفىظهورهىتأجديدا

.جدهوعهدأبي!ع!دفىفياصالىاظطواتعنلاتقل،واسعةخطوات-كه

،الجسور(حور)بممنى6؟إبغ(حور)ورنةسهفسمى،لما+مةمعبزةبألقابخفرعتلهب

.)؟(الأخير-وراواظير-ور.،منىنفر6"-ورورُ،الشديدالذهبىحور.،منى،؟وب"6غوحوروُ

حبيبخفرعبلقبأختامهبعضولقبته.)127((؟)الأءيرإلااأو،انيالإلاممعنىنفر6"ُوونثر

.ادطءعنأوءد-عن،بابالأر

ىأ،نبخ!:ء6سارعوُاسىفىح!رعابنأى66وُيىارخبلةب4-إقيهوذككهمنالأهموكان

الأولىالمرةهىوكانت.(إغ...يجانا!أوربالجلياتأوءاحب)التجكربرعابئ

ب!الَتهلتوا،عهـفىهبعدثابتةسنهَاص،جتثم،)128(رعللإلهببنوتهفيهازرعوني!مرحالى

،ااظسةالمدَ:ةالألقابديإجة

(لسافراواضحان!اطهفىامثهسامذهبم!إيرة!:أ-ررهاالج!يدلقبهمنهدفانلافرعونكان

الأسرةأوائلوفىالثايخةالأسرةعمرمفذالملوكبدأهامسايرةوهىالأسرةعصرخلال

شعارومعبدرجالامعبدشعاوهشادحينالرامةمرة4الأءؤسسسنفروعلجهاصارمماور،الثالثة

اتهرار،ثمفيهامعابدهمالثالثةالأسرةملوكشادإىاك!مالنا-يةمقبدلاهرميهمامناكمرقإلىأبي!

،جدفىرعوه!،رخا،مأجهااخليتطاءبأبتقديرأزلعلىأبأئهمنثلاثةحمىصينفيهاخوفو

.وخفرع،باونرعو

يعتلىأنها!ررليلعلفىافرعونارغبهَ(يونكر)912يه!نقدفمافيوالجديداللقبمنقالثاالهدفأما

نأفىكذلكمنهرغبةعنمماور،ت4يضتجفووالقديمالعرشا-برعصللإلهبؤتهعنبآءالعرش

يةالمصرالضصوصعبرتءاو3صيرا.نيهَاا)تهحياخلالولودوامهمثلدوامل!ضبوأن4باسشبرك

.13("6)ْالأبدوإلىرعمثلعاشر"بقولهامنهملكلتدعووكانت،لملوكهاالأخيرالأملعنهذا

)127(6895-58,,opcitسثم!ول،*،.GAUTHIER,op cit, ,I 98-87 H

علىالجالىألملكعلىنفرحورلضبيدلبحيثبمضالأنجر،الملوكالقابق""نفرترجمةننوكيقترح

باعتب!ارهالمتوقالملكعلىنفرلرلقبويدل،الأحياءبينحوردلمعبودالأخ!ةالمودةبامتارهالعرش

.الفرضعورةفىرايهيضعيزأللاولكنه،ولاتهبعدالربوبيةالىتحولوامنحر2

.H Stock. - nfr= Der Gute Gott I

(IVA)ولكئ،خوفواسممعظهورهالىليبسوسوأثارةسنفرواسمععسارعلمبظهورالىمبروأثار

GAUTHIER,op,,77.64)نيهمامثكوكالاستثهادين ci. tأء.).

)912(4-63.,H.JuNxim, Die Politieche Lehre

;.XXV,03 .f (jr,ول..+.cf. WAINWRIGHT, in J
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يقلو.؟خمهماالواًليقواوطرومعبديههرطمن،خفرععدمقالباقيةالعمارة3ثارأهمتألفت

منجانبعلشادهمهندسهولكن،ا"67والارتنكاعرالضخامةحيثءنأبيههرمءنخفرعهرم

قلةعنال!ثىءبضتؤء"،أيهحرأعل"فيالذىالجانبءنارتفاعالَثرأالجرةهضبهَ

الهرمي!ازوخفىسعظمةأوخفرععظيم.ممعنى""ورخفرع4أومماهك!صاحبهومماه،عنهارتفاعه

المجرالواحمنبجانبقتهواحتفاظ،ا!رانيتحبرمنبكن!اءقاعدتهباحتفاظالىاهنةصالتهفى

.ثلاسوهكانتالتىالأبيضالجيرى

وجدحتىعمرهمنمعبدأكليتبرضعنممعبدوهو،الوادىمبدخفرعهرمملحقاتاتإ

!يمةعىاصةبألواح،ودَ-يتمتراعشرثلاثةنحوواجهتهوارتفعتالجيزةهضبةأجمارءنشيد،الاَن

جلالمنالمعبديكسوكانماءلىالدلااةعلىألراهنهَأهبخ!الاتقتمرألواحوهى،الجرانيتمن

-قاأ!ىهـانفىمنمحا!حرهانقلوهاءنجمبروتعلالدلالةإلىكذلكتمتدمماإْو،ءاحبهفىعدوروعة

أدواضهم.وبساطةإم!ن!اتهمبساطةءنالرنمعلالجيزة

،البحرىوالوجمهالقبلىالوجه،الوجهينإلىانيرمئ،ممدخلينالمرقناحيةالمعبدواجهةوتستقبل

.مبده0سا-4وفىالفرعؤنطاعةفىأهلهماثهلاجممالحإلىانيرمزو

نءالمعبدإلىل!ل،وفاتهبعدالزافىينومواكب،الفرءونحياةفىالحاشيةمواكبوكانت

زلميلاليقفواوال!كانالزازونيصعدهاممرساةالقناةهذهوتنت!ث،النيلبينويخهرب!إةؤطريىَ

عليهيتبقممايدللمحبيرجمرىووسناداخلكاني!تقرللفرعونتكثالومواج!ةالمعبدمواجهةفىخاشعين

منمدضلكليحرسوكان،المعبدمدخلىيعبرونثم،فجهأءمبتاكانالتىعذةالقاموضعغيراللآن-ى

إنسانبوجمه،الهولأبىهبئةعلالمكي!ثلان(نيتالحراءن)بلانكلاشغثالان،المل!خلينهذين

الحالبطبيعةرصئيةحراسة،أسدو-م

غثالفجهايستقر،كانليةط!مةمش!ةش!درهامستطينةردهةالم!المدخلينمنكليفةىو

فتهوًالىباستةأو-ت!ورمثللديهثيراتالأباتالرمنبةرحالدلنابتاتأوال!بدبضاجلخفرع

بجانجها.يجلسالباقيةغاشلهأصدوأظ!رهحبيبهاكانبأنهمعبدهتقوش

وبنغامتر021ضدمهطولوبلغ،قليلااقلأومترا6؟اأبيههرمارتفاعوبلغتراا6rارتفاعهبلخ13(ا)

متر.ونحفعترا215أبيههرمضلعطول

(132)5.Grabdenkmal des Chephren, Abb!ه!ة!!!*،

,BORCHARDT,Statuen..12-1311()م S

وربه،تاوىمخيدعىححاتبعدبنهمنحىفىمصبدلهاوكانالقطةبهيئةالممبودةهلىهالىالممريونورمز

واخفظت.المعبدمداالحديئةالدولةنصوصوذكرت.بتاحزوجةسخمهللمعبودةصورةفيهاعتبرت

.يقارةفىالبطلساليرابيومشرقىعورةنطقةفىللقط!بجبانةالمتآخرةالعموراثار

،5.Art "Memphis", in Pauly- Wissowa, Real- Encycl.,,784س!ول+f
باصنةالربةلعبادةرنيسامر!لزوكانتطةبركلبلا-ةقخفرع3واخوفوبالمنقثتاحجارعلىوعنر

نقولةا،حجارممذهتكونأنيتبعدلاثالدييهواتكان.هناكمعبدهابناءفىاش!ر!لاانهمايعنىقدمما

,VANDIER,.206.81.اخرمكانمن Menuel
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و3-لجتالأبيضلباستربالأيةأرص3سيترحببهووهر،الداضليالمعبدبهوفىالوفودوتجتمع

جوانبعلواتقر،نبَا؟رامنصعنا!وداءثمرتةسقفهورفع،الوردىنيتبالجراجدرانه

نحت،ظذهعليىمراهيسلوفىره°إلىيفاهيفمبةمهافىلساجامثلهللفوعونغثالامرونوشثلاثة

-ءمر.الأامثم!تامنبعض!اون!ت،الأزرقيتؤرالدمنبعض!اوفت،بصعرلأاسترلبالأاءنبعف!ا

اقمااهبيةالةامفساأشعهَفتوالأعدةوالأرءيةا!درانالوانمعمتاتجهإذاألواخهاوكانت

ب!وعلىأءةت،الناءمةاءالب!يةالأر!منعاجهأوتنعشالمجرىالسقففت!اتمنإليهاتدغ

نأ،معروفغيرلسابو،غيرمهروفءكدفىحدثول!ق.بهاءوجملاليفوقهمالابهاءوالمعبدجلالا

،ىة-ا،القرنأوا!ىطفىعزءايها-قابهوظلت،مدظهقربسمةبئرفىالمعبدثيلغابعضاودعصَ

هـذاومنا،سليماأقلهائو،أتاجهاضهغأنبعد،المصرىاتمحفإلىييترماأوجم!تونقلها

مؤخرةوظلل،-بهبطتليقانوقداصةمهابةوجههملاععلالاخانظعيتالديورمنغثالالقليل

و-يها.يظللهكأنهالفرعونرأسحول-ناحيهيةرد.و،حورالمعبوديرصئلىبصقوشاغرأسه

تقاطجفأظهر،ساوةةال!خورأشدءنوهو،لهغثافىيتالديورعضريذللأنالفنانطاعوا!ت

وا!ة.قويةمشدودةبدنهعضلاتفيهوأظهرإطقهَدقيقةفيه-فرع

بريضكانمنهنجاجاأنوهى،!لةتثلاثةمنها،عده3راءالوادىمعبدأغراضبشأنن!أت

جرتمنهجان!وأن!ةيماهرمهتاءعليلإثرفا!لىيرةمنطقهَزاركا.اتهحيافىللفرعونمؤقتةاستراحة

يسهْضدمأءبحوأنه،-نازتهصاسيموبصضوفاتهعقبءاجبهصةفنيططقوسفيه

إذاحتى،وءوبحدبكلمنلِقصدونه،والأعيادالموامعخلا!الوفودلا-حماعذلكبعد

3ثارهبعضعنددعواضهموتلوا،فيهالموجودةالفرعونتمأشلو-يوا،فيأعدادهماع-علت

وبداوانالخلنىبابهمنالدينيةالمويىموروأ؟أماح!اناهـاشلينخرجوا،)134(البأقيةالشخصية

و-سة(الأقارمن060494)طولاءترف3يلوفي!دفولِقاطروكان،الصاعديقالطرعلمسير!

عنالأهراممتونذكرتهوماالتخيعدصقوسوبين6،الوادممبدبينالرب!اتجفتجديدةمدرسةظهزت)134(

كلمنونائهافيهاوكتب،وفاتهمبعدالفراعنةمصائر

4191,.igyptischeReinigungazeit, Kairo;4191 ET. DRATON, in Ann. S*!هـ,B. GRDSELOFF

1,;,Bemerkungenzur agyptischen Baukunst des alten Reichs5!ول!!ل';f7001 H

0591,amidenkult, Kairo!5-..!!؟ ibid., II; .S Scaorr, Bemerkungen3!م!muz8!ط!-س!!ص

,ALEX.BADAWY, Le Dessin Architectural chez lea Anc. Egyptiens, Le Cairo,9491f902

لمصائرالأهراممتونذكركهاالتىالمراحلمعتتفقسبةأتامنضمنلخفرعالوادىمعبدأنرائهم2ومن

الملكمقتنياتانويفترفون.الفموفغوالتخيروالحمابةوالتطهرالرسومراحلوتثل،Wلوiبحدالملوك

الاحئاءأوانىلحففوأربعة،لتجينالممبد،ائنتبتداخلمثكاواتستفى!حففكانتالخاعة

تشالا17أنيرىكانأنهفيكيفالأصتاذعن.واذكرمبقمبدأوممينةمديةالىمنهاواحدةكلونبوا

منهاواحدكلاتمالثعانرقؤدىحتى،النصىءالماموأيام!ثهورالىترمزكانتالممبدداخلخفرعتمانيلعن

الخمسة.النىءاياممىمصينبومقاوشهر.فى
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يرصاجيريةبلاطاتالداخلمنت!سوها،تفعانصحمي!نجدارانبهوبف،عرضاامتار

ال!اخل.فىوي!تقيمانالأسةلصحزئ!!افىا!لمارجالى؟يلانو،-راءنيماتية!حرابلاطاتانلارجومن

ارظن4قيولكن،مسقوفغيرم01سقوفاا!رهذاكانإذاعأالآنحتىاتأكيدهيم!نا0وليس

توفيرفىرءبئ،أعلاهفىءيقةفتحاتمنإلاإليها!حوءايضفذلابيثإإح!ممسقوفاكانأنهإلى

.في4!وضوالهيةاسراوطاض!الرهبة

اضقية،ا!ا،قيمنالهرميجاورمعبدوهوؤ،المثعام!بدمدخلإلىالصاعديقالطرمنالوفودو!خهى

واسئخدمت،منهبهيراجمانبهاأ!اباتهدماانلولا،الوادىهـعب!مةضظءنض!امتهفىيةلولا

عنامرمنيكةالقدورتهصفىيخألفوعن.والوسطىيمةالقدالعصورخلالالباءأعألفىأحبماره

لمب"فر21وفم،امموميةاطابمصطيهيغلب31برةممم:متصلينقسمينفىإ-الهايمكن،كثيرة

بعراوفو!اتن!ىوإليه،الدخولباب3برالأاقسمويظوا.السريةوطاجالخصرءيةءفةعليه

الاذمماعمنتزدرجأممدةبصالةفيبدا:أجقاءثلاثةمنيشألفو،الصاعداطرصثامنخروج!ا

ستاقبة،جمرةبعراتيةاعدةنيمال!طبدايتهافىعرضهايتسعب!يث،الداضلنحوالضيقإلى

ا!الةيَلوو.لحسبممو!يئعللِتهانهافى!ريةو،اعدةلأربعةمت!فهافىعرةمماويتسع

ال!نيريةملابسهفىتصؤرهن!فرعء!اشليتضمنكانأنهإلىه!مريذهبسعتطيلاعدةبهو

حو،البرا!تعددسعءرحبفناءإلىاب!:اينتهىو.اخرىتارةزو-4ومحتارةوصده،الىصعيئ

)وهوالأنحروىبردائهتصورهظفرعشل!طبوابالأبينوصتاقب،ليهجماْعلىبوابأعدةوتوجد

وت!وسط،يمانالأالجانبعلالدراتجاجالأيروسؤجماالجانبعلىاصعيداتجاجمتوجا(ءئثة-ممماع!

المعبد.ءاحبباممعايهاهداياهاالوفودتف!خ!مةبانقرمائدةاةناءا

ءا-بها،لم!الحوالموسيةايؤميةااشهاشازجهاتؤدى،اأي!اجزاءثلاثةمنخرا!لأءاقسماشألفو

أن!اإلىالظنويذهب،!هأأغراةتصينفىتختلفالآراءقئاللا،طيلةمتجمراتضس:و!

با!ساقراة!نوابال!عواتمنهأغثالكلاهامالك!خةيتقدمملكيةتمأشل-سةت!ضمنكانت

وذ-إئردوأ!واتالمعبدصنتكنوزتصأخرىعد!جمراتثم.اروسةبهأدقااوالخسةالملكاسطءمن

و!و،اصاناو!!ارالحاعالفرعونءيريقربهلِكنلمىالةاالحرأوالأقدا!رقدسوأخيرا.طقوص4

)135(للقراجمن!بيرةومائدة،تالجراْمنعظيموهىبابضصدرهامستطيلةبسيطةعنمقصورةعبارة

وهو،ومعبد؟هىمه!ثحهرةعلشح!هـتهطغت،آخربأشكبيرخفرعء،دفىالنحتةنواء%ز

.لجنهماالفنانب!ع،معروفهوكاناهضإنسانورأسرابضأسد-مالهولبوولأ.ا!ولأبو

ءصيب.مفتعلكاكأأمامانهمعهذمرالرأىي!دلاجميبانسحامفى

عزكانا،ولقسمهانوافترضوا،الممبدهداأقامفىبأرائهمالسابقةالمدرسةاصحابخرجأخرىوعرة)135(

ثكاواتشضنكما،نوتبوابة3باماصوهوبتضمن،وأونووسايىبوتومقامدالىبأجشانه

.ا؟خرةرباوزيرالىالمعبدمنالنانىالقمونسبوا.الأحئاءاللتيجانولاوانى
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،!Cالملكشاراتيخهقئخفرعؤرعونهرأسهيئةعليالاَن-ىيرححفيماالراسافناناوفت

و-يئ،ومؤخرتهالىأسلتهطى!وىقماشمنوقحنعافستسمىيضةعرنحططةرأسعصابة

)وسةطتالأقدم!نالملوكأوائلاكصاءلىشصضمارةمتلِلةطودقيقة،ولحيةالجبينةخ!ضعلىحارسة

.(لتمارف!ما!يهما.وص!نوالمحيةالحية

شيةtaiأهلرأىعنالأؤلعلىأوفراعيغممثاليةفىعمرهأهلرأىعنغثالهفىالفنانوعبز

يرددونهاواتهروا،الأسدةأسوالب!ثرىالتف!يرمموةيهاإليهمجمصوامثاليةوهى،مفراءبمثاليةفى

.والفحولبالأسوديلةبوآماتهروان!ولاماعلى،يمةاقداعصور!مطواللهمْ

!يتوللَاخ!االجيزةلهضبةاطبيىاالصخرفىمععان!تتةمةصقاعدةفوق)!ولابوينهض

معبدكبير،موا-،:،فىوقام،متراينوء.مرا.يننحومع!اارتفاعه%و،ملساءيةجميربأجمار

القرابينلتقديمأعدأنهبهأصإفىيعتةرأىالآراءهذهومن،اءراص،تحديدفىمختلفةالاَراءلازالت

عهدهنفسفىأءبحخةرعإلىيرعضعانأنبعدالآثالوأن،نفسهاقثالءاحب3باوالدعوات

والتقديساقسيىيصضحقواب!يزة"نماقةأىمنطة-"فىالموقىلمديفةحارصايعتبر،قليلبعدهأو

.)136(لذكضعا

ءورةالحدشةالدولةأهلواعتبره،فأكثرأكثرالهولأبوغثالفىأءليونالمصرنىىقر،وقرنا

معبده،وفىيديهبينباكهالنصبوأقاموا،الاعضبارهذاعليضعبدونهوظلوا،الشصسإلاءورمن

.يام)+ا(ورعا)افراعنةذلكفىواسشوى

الحديث!،ال!ويةعمر،نفسهالعصرخلالالكنعايخينمنأقوامالجيزةمنطقةشلانوصدث

عديهوأطدقوا.الأ!ليةبلدهمفىقدسوه،قديمفىمعبودكنعامنأءيلةءورةباعتبارهالهولأباتلمعبدوا

الا3حرفواو،؟)913(نيوناحخعااأقىمايونالمصرواجاز،حورون")138(،ًالكنعاقب!مر31

حروفءلاللامصفإ-لالبعد"حول"أخيراونماقو.،حورناقْطقوه،صةمناكزقاممنعاا

.(17صراجع)ةضهمكتافىيمةداةاانونواالىاء!والوأو

1()ثم

)1+(

138()

)t"11

اخرىراء2وعن.بشةولافيهأبوةلاحيث،مبيااسما؟الهولأبو"ا-نمتبرأنحدلثافىثرنا2

راجع:،ممبدهوعنتثمرة

.S.HASSAN, The great Sphinx and its Secrets, Cairo25,5391 f,157 ,f221 f

ويخى"ماعت"الىيرمزبدايتهمنلىكانأنهصؤداه،الهولأبىتمنالعنطريقارأياضبجلوأضات

كانالدىالدنيوىالهرمىالنظامعلىالهرمدلالةمقانجا!فىوزلك؟المقرالنظامأوالمنقرةالعدالة

.op,.)528فيهمكانةارفعيحتلالفرعون cit)

الأيرةملوكنسبردتالتىالقصةبهأوحتالمىالهوبينالمولابوبينالرب!انكيىيمتقد

,KEES,)79الضالهرحالىالخاسة op,cit)

.3.IV,)4591( f024ل!لاحهSee, POSENER, in

مىتبئالدووجد،حو!الميبودوبينببنهالملةالىالانارةفىرنجةعنربما،بمقراليهورمزوا

,ONTET,Tanis.)الرمامسةعاصمةتانبىفىالهينةهد. pl. IV, .p f69!ث
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ك!ثف!ا"صةمناكثرالعيوتفيوجمبتهاقديمهَاعصورهفىال!ظلعلىالجيزةرمالوطغت

لِكتبواولميروهلممصرإلىالاغرلِقالمؤرخونوفداوعندم،14(صة)ْمنلَزأعنهيونالممر

شت!يونا*اءاباوا-كا!،اطب!ى)141(اا!ارثعنكأبهفىب!ىالرصالةسوىيذكرهرلم،عنه

!.!لاثايرىاصموهو،لا!ا،!3سفن!سباسمإيىيشيرواأنءلالحينذلكمنذ

الي!اليصفو!U!هعمشعنخشس!بيصطقكانقديمم!مرىاعنأنه!طؤر

.الفروض-لمةعصفىتفسيرهزاللا3نو،تعبيرهءدعلى()142أتومالعالمينلرب66الحيةو"الصورةبأنه

حيناللرهبةومثارأ،-يخبيللإثارالحديثهَاوسطهـواالقديمهَواعمورهطوالالهولبوأقئالوظل

باسمالمةريزىأرزصه،يهَغربأسهاءوسوه،يةمحرقدرةالمسدينالمؤرخينبعضفيهوظن،خر3

الأولى،الوثنية3ثارمنأشاباشبارهو%46؟م!خأنأرادالدهرإيمءيد!شيخاانوح!،باطيب

واءطراذثالءا-بمنكرا.ةأضاالدصايمءفظن،خهاآ4أتيةطرجالجكلةزروععلىفزبت

!محاو!4عنالعدولإلى

الىهبةطاجعن4ا"ربانال!فى!مبرم41وهو،الهولأبوالحالىاممهإلىاقثالأساءوانتهت

بما"قىءلمةمننةمص"اوقتافىفيلمولا"ول!في،،الناسوظنهبهأدقى"ال-ىايمالذىا،ول2"اخأو

فماتطورتكاة،وهىأبوإءافةعةبعدواطاءإا?لاإصلالبعد"،-ولاقديمااممنعاقابالاءم

با""المفردةالمذكرةيفاكمرأداةأو،م!نممعنىبو،("لفظ،يمينقدينلةئاينمصرأصدعنيبماو

منوتوابعهب!هـمهص!طحانمماخفرعءةررمنالصغيرةثاروالآالقصيرةانصوصابعضوشحهدت

رأسا01ههمنت!ؤنت3بيرةطعانةبدهومعا"رمهخصصتنهأعهدهمننصفذكر،دائبماوحياةصران

Yو،الأ-ةاممنرأسا749والمأشيةمن fl& oكثرةعليدلممأوذلك،)143(المأعسمنرأسا

3نالمسامنشعحلةجموعاتبقيتو.والخدمةباطراسةأمبالء!انةسواءبدهمعافىيعملونكانواءن

الطمىمنمملاط3-يتثمالدبشمنبقتو،مسرا19عددها%،4,.هـمنالغربإلىأماديةا

يسذدسعحل!ففىمن!طمجوعةكلوقامت،الماصىإأرةمهاودكتالسقفمقبية،وكانتواصب

يغواصدةحبمرةعنمن!امس!نصَيدلاين"ةمتواصممصاكنلمجلهافىوكانت،واصدندساجدارعل

لنحوتتم!ح!نت(أن!يترىولِفزض.ق!ل!أكثرأومترفيوار-فاعهارأمطأإثةصكوا3عرة

تكديسأنالحالمصعهمرناقبمن!فىى،وقد)144(الهرم4منطةفىلح!نالداالعمالمنعامللافآبعهَأر

خيراعهمرهأهلإلم!لذ-بةباكان،واحضهالإنسانلكرامةامتهانمنلايخلوقلإلمةمساكنفىامدداهذا

.ا!راءافىالمبيتمن

بميد!!

()11.4091..Stela"in Sb Berlin, Akad".مح!،ءلهكه!اء,A.ERMAN

)141(17.,PUNY,Nat. list., XXVI

(ARDLNEB,Egypt of the Pharaohs, p. .82 (if Y9.خ 14))'C See،،و.L.D

)144(101..ThePyramids and Temples of Gizeh, p5".07;!!!"هـ.,cit!كح!5!"!!!س

)13(ror
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ه!لالالامن!ورعاصمالرابعةالأصرةفىالكبيرةالأحماءمنخفرخامحميعقب

ىأ،،)بواج(حورنوب)"،ولقببابالاْرعةجم!،الجماعةلحلأى،""كاتتبلقبتلقبالذى

يخوصموكإس3باهيرودوتوذكره.()145الشاباقلباءاحبأواقاليمس!عشا(الذهبىاصقرا)

م!خريس.باءميختونماعنهوعبر

علط!تأزطانالشكهذاأصابوافترض،لخفرعولدامن!ورعاكأبارفىالشكبعضونشأ

ءاع،خفرعوبين.لجنهمل!أصإفتينتورقائمةأنذلكفىقرائنهممنوكان،عدهقبلالعوش

رةصعلىالوسطىالدولةمنكاتبعلىضقصيرسغلمهلعثورباأشكاهذا،زاد)146(منهاتمزقفيمااحمه

صبأنأوحىلمحأوذلك.وباوفرعحوروددفوخفرعوجدفرعخوفوامماءوكنهاطاماتبوادى

بهذاالاسدكهادأنلولا.)147(امرشاعليمن!ورعوسبقاخفرعبعدح!وباوفرعحورددفمن

ا%فظتمايس!لأنالانصهمنيبتغلمالنصفصاحب،ءهيفاصتشحهاد،شى،فماالأخيرالنص

نأدون،والسحرةخوفوقصهَةاسماك!هورةالقصةمثلوأنجائهخوفوأحماءمنعهدهقالقصصبه

أرادولو،الرابعةالأسرةملوكلَاجنصهفىالتأريخيغىأنودون،احفادهبأمماءبفل

يراليم!منيكنلموأنهع!يمالا،تقديراقلعل،تيورع31ا!لسةعالأس!.!ب!ا!أرج

الملوك!اونفىبايةوذ!اه،وجدهابيههرى!بانبالجيزةهضبةعلقائموهرمهتحاطهأنعليه

و!لك.وجمد.أببمنشممقربالَثروأرعينهمعتساهلااكزاشبر،.الذينمواطنيهأفواهوفى

مصاففىتضعهماثار3،خفرعبعدذكرمااللذيَباوفرعوحورددفتثمتهرللا!ميرفيلمصينعل

أصابالزاهدينالمتديينعصرهح!ءمنباعتباره،طيةبسمعةأولهمااتهتعوإن،الملوك

إلىمواطنيهبحضورفمه،الكبارالجيزةأصاءمقابرضفى!مةمقبرةلهبقيتو،االعايم)148(

ا(ه)ْأخيهعهدفىالوزارةنيهماثاولىمماور،(الأولياء)914مصاف

.op.cit,.!ع!!ز.ثا,,054-634491)!14( ,I 59 ;f .H MULLER,055 cit. 95; .E DRIOTONح!!!هـ،!كه

)146()?(138،8،.Turin.Pap

)147(3.415491,,.Chr.dEgypte,,0591923; Ann.,.S,5191 98; Bull. Soo. fr. 'dEg

48(AN, (I!كin ZAS, LXXVI, see also ER!!!*!-+!ه!..G.POSEN! .R in Rev. 'd ,.gE IX,)5291(901 f

.L ,.R 018; Book of the Dead., Ch. LXIV,5،,3303;ك!!،!هـ,Contes؟91;طع!!!!لأ،,p. Westear!!

(t1)114...!،هـة.حودددفنفههوويراهحورجدفالىالولاية!رهيوركريردا,.GizaVII, 26 f!.،ع!!*هأ!.

.حم!*3*!ولHetep-Heres,.01:الورارةفرعباولولىاحتحالمن)015(
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تهانيافىإم!اختلةت،بعةالراالأصرةج!تارفىجديد!فترةمن!و!عمنحمقليلةبعدسنواتبدات

وامت!خفرعبحمانتهتاىواسبقيتهاالىالفترةعنلمجكوءي!ا-كامهاوعلاقاتمماوهاو!امة

.من!ورععردفىتليلةسنوات

بعماووءاف!اةورعا!من!!ممقارنةالفترتينبيناعالأوصلإفواصيخاتالإم!اختلافتحلو

!خو.شهوبعب!شاا!ق!صر.ىى"ىنة31،)عليهلمق2أىالذرمهههومنعدهقيةالبارثاالآفأم.أسلا!م

ارتفاعنصفمنأةلأى،مزا66عنالأءلارتةاعهيندولممزا62نصدرمهالحالىالارتفاع

ميكهمداكامنمرمدمماشيتةنباهنةالرالته-افىزمتانا!و(151خوفو)جدههرمف؟!هكلنقلخفرعوايهاهرم

.الملونرم813بام!لِاافىيصفهأنيزىإلىالمقرعادمماوذلك،!مةورد؟نيتيةجرارأجماإالسفلكعميت

ضمثعاشكبيرمعبد:الرابعةالأصرةاهرامبقيةئأنشأنهءاعدوطويقمعبدانللهرموكان

ودكنهم،)152(كبيراجهدافيهقواوأنةئلةها!مةبأجماربأءهالمهندسونبدأ،بالريممعقد

وشص،عاماوكأمرينواصدمنلَثرأحمانهمنالرنمعل،!احبهعهدفىكوهانيمتطيعوالم

شأنهاعدكانصيقوءأر.المجردونالابنمنالباقيةاجزاءهواأ-محثشيسس!فالفرعونعهدإلى

اللبنمنجدرانه8بنواشبسس!فرجمالوأتمهبالمجرارضينهمن!ورعرجمالرص!فالشعاش،شأنمعبد

يى.تج!ففأصشبسس!ف،تهوفاحتىبالذاشيئامنهأنشأقديكنهن!ورعولم،الوادىمعبدثم.ايضا

عديباماذلكعهوفىا(ه)!بالمجرتجنىمنأنبدلاكانالتىأبوابهوأعتابا!دتهخلافيماأيضاباللبن

ممارضهاو!امة،وخفرعخوفومعابدظاء4بين،،عهدهإم!نياتومن!ورعئار3بينالحالبطبيعة

"يها.بذلتالتىالجهودو!امة

عهدهفىوالفنالعمارةلأهليشمهدمماذلكمنالرنمعلىفللممضكاورعثار3أنغير

رأيى؟قنواتثلاثشقواأضهمهسمهبصاءفىبراعتهمصورمنوكان،اكجمديدعلياقدرةوالبراعةبا

مساندعلىصأوعةظلتصخهَيةجمرطأريرثلأثةؤببهالتترلقالداظيةدهاليزهأحمدجافيعلىكبيؤ

سدهإع!مأنولو)ءكاسداالدهافيوس!تقتواضهافىأسقطتثمالدزنتمحتىخث؟يةأوجمرية

المش!واتصئةي!بهمماجوانجهوزخرواالبازلتمنمن!ورعبوتتاوشكلوا.(سرقتهدونيحللم

أسلافهبيتتواعكسرعليوذلك،أسوارهاوواجهاتالقصورتوا-،1فىتتعاقباىكانتاالرأسية

نحوخفرعمرمودضن،امعبةا،قارمنمليونونصفمليونيننحولبلغأحجارادضمنخوفومرمانبقال)151(

,CI.SPIEOEL..§)528.فق!مكحبمترربعملبونمنكاورعمرموثضمن،مكمبمترمليونرا8 Op.Cit)

طنا.03منهاالواحدةزنةبلغتفيهاصتخدموهاالتىالجرانيتكتلبعضانيقال)152(

3(Ooشيدهانهششسكاتلسمانملىذكرالمعبدفىوجدنص!شبكاتعهدالىالمعبداتمامنشةالىدعا

I(.Urk,016)منكاو!عهرمعنشبسكافقرارراجع-صكاورعوالدلتاالصعيدملكلأليهتدكارا

I(.Urk,.)277-لهتهومالحلصالحهخر2وقرارا
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زوجته،حأصدهاوثلمه،وصدهبعفحهامثله،ثيلتمابضمة،ونحتوا)154(اطلميةمنعاطلةاالىكانت

إلىإقليميرع!خر3ومعبودجانبمنحتحورالمعبودة،معبودينمعالقامةمشدوديقفمنهاستةومثلته

4باشمنزلةتشبهع!رهفىخاص!4منزلةتحوروكانتآخر)155(جانبمنالختدفةيةالممرلمالأقامن

خصرهتحيطمعهغاثيلوابعفىفىوظهرت.حبب")156(بأنةاصامهبعضفوءفته،أبي!دءفى

اكهبيرودقةالنحتدقةمنطيبامبلغاجميه،1نضهافىالفنانون%و.بكفهاذراعهوتالسبذراعا

التنفيذ.وسلامة

ولأسلافهملهمت!.!مماأكثربرهمفىمقااك!رفوحريةااليراءمنمن!ورععدفىالأفرادلكناروضهيأ

جمدراضها،عليومناظرهمنقو!ثح!موزادت،ؤي!اتماثيلهمفكترت،جمدهوع!دألهعهدفى

،الأرضسطحفوقالمجرمنت!ييدهاعناعو!الجيزةلهضبةالصضهـىالجدارداخل13بعةونحتوا

.وجدهابوهبهالهمممحالىالحريةمنأوسعبحريةةجمهاضعاشهمومارسوا

م؟غبتروعد،موظفيهرءنكبابينالمةربأءلأز!رهففتح،جديدة4لبيص-اسنةت،ورعواستن

.احيضيسساْيد!شابمنهموكان،لبلاطهنحلصينلاأوفياءليفبوا،.ئهنجاأمعالقصررجمالإلىكبار

يئر12ياوالعطايقطرعنولاصهماصشابفىومحاولاتهالعاحمةأهلبكبارمن!اورعؤرءلاتوص

أممالليتفقدصةذاتيقهطرفىكانءخ!ورعان4فيوزص،دبحنيدىرجلمجلهأص،السماصة

قربمةبرتهلتشادلهيأذنأنورجاه،وصادثه،إليهن!أرهولفتيقهطرفاعترض،هرمهفىالبناء

وعهد،-سونوءرضحهاذراعئةءاطولهاكبيرة4ممطهلتشدِدلاوأذن،ر%اءهمهكاورعفةبل،كأمه5

ممطبتهبأءأعباءخلاؤجماالأعباءءنكافةب!عفاصهموأذن،الملكيةالخاءةممالءنءاملاكلسينإليه

الفنأهلبهارءنواثنانا!لاصمهندسهت!ييدهاعليي!ثرفبأنوأص،-ولهاالأرضؤ،!يد

و!ناعةمقصورضهابخاءوائهالكم!يكنىماوالمقطمطرةأجمارمنيستوردبأنوحمح-،،عهدهفى

تمثالينفتءنةضلا،ت!ثيراطب!ىا-مهمن3برأبمبئلمهتمثالونحتفيهاوهميإبئبابين

.)157(لمساعدله

اقاثيلب!قامةلهمالاذنفىوتساطهرهـ4ر!اللكبارمن!ورعمناللفتاتهذهأء؟الوكانت

المتأخرةال!!عورفىهيرودوتحمعهلمأيبدوفيماأصلا،مطاقةحريةفىؤفي!االشعاوممارسهَمقابرهمفى

.)158(وجدهأباهأحبواهاأكزمن!ورعأحبوايينالممرأنمن

54(l)بسكاىخليجفىنقلهخلالالتابوتمداوغرق..LEPsius,Auswahl, Taf. VII ; .L .D II, 2e

)155(915.5،.SMITH,A History of 3 gyptian of Sculpture,..... pl.13; Urk

)601(18,PETRIE,Abydos II, pl. xvi

)157(.Urk."، 18 .f; BREASTED.A .R ,I211 f

شأنذلكفىنأنه6بدوهاوتأديبمناجمهالاصتفلالصينا+جزيرةشبهالىبعناتمننكاورععهديخلولم)158(

سياءفىالثلاثةاولئكجهودعنراجع-وجددوعهدهابيهعهد

8.8.(Urk1،188.ا-ءGARDINER - PEET, Sinai,)p
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شبسس!فبا!معهده3؟ارذصتهالذىالفرعونشأنفىأخرىصةالمؤوضين!لوتجدد

سقاوة،حض.!فىقرامهندسوهلاوشا!،)158("خت"وشبسسبدقبودقبته،إ"!لا
.!..احه

!نمتابوتهيئةعلىوجعلوه،الهرمطرازعففيهانمرفوا،فرعونمصطبةباصمالاَنيسى

فوقجوانجهشتفع(ارتفاعامترا18،عرضاس)72،طولاءتر001)الجوانبئلمامم!خمطيل

منإزارقاعدةوأصاطوا!ضاءبأجمارو3م!وهمنخفضةقاعدةفوقوشادوه،سقفهسشوى

الىبنمن!ناصلما؟جداوبنواعدا!اوطر-قاينصفيرمعبدفيلهوشادوا،الجراْليت

ضاعلمجما،وحدهاابيطوس،4قاغير،الاَثارلهذكرضهمااللذيئامميهبأصدالملكهذايذكرلم

ذلكعلىوشت.امماحهامنبهاصمظتفمااممطاختلطأو،غااس!منا!قوائمب!ةفق!تهؤ؟اص

العريقعلىتلاهكانإذاوفيما،ولدهغيرمنامكانرعولمن!رلداكانإذاؤيماالمؤرخونشكأن

نذ!أنيكفىو،المش!هذهلتفاصيلش!رضولن.آخرونملوكبينهمافصلأممبايثرة

.معبد؟وأكلالداخليةأسهسارعلسياسة،وأنه(16)ْيدءنغيرهاقئوعولمن!وخلإزتهبؤتهقراقان

وظهر،نتهدياباؤه3سايرالذىرعبالإلهشيسس!فبصلةتخعلق،أخرىممثضا،!رخونوأثار

بسس!فشامممقرعء-ابا!ممأن(161)غيرهجي!مهوفىجوستاؤيهاعتقدرأى:نيارالمةالممهذهاعسفى

وأن،لامرته2مناعدمعليدل(-!رعجدهوا،يمرعمن!و4أباممفىموجوداكانأنبعد)

رغت"علييدلانبوتالتاهثتعليإياهاود!ييدهلمقبرتهإرما4صثاختيارءنس!فشيم!انصراف

.الأسبابمنبسببرعصءنيبت!-دأنفى

فاءوهى،شيسس!فاممفىالأ!يرةافاءاأنواعتفدوا،الضدإلىأءمحابهذهبخر3ورأى

يدلاممهمحلاضميراإصلالوأن،بالذاتالشمسإلهرعإلىتفير،الغائبالمذكرلضردالفحمير

بهرتجيلفىالملكمغالاةعل

إذاكانوما،بىس!فيص3باأولاهاشبكينبعرضرقضيئيتينالنظرتينهافىيألرأأنْممهدونود

أبواه!اختاوهأم،نعوفهلاقديمآخراسمعنبهواستعاضالعرشاعتلىحينلنفم!"اصآرهقدص!احبه

لترتب،جالأرهووهذاأبويهاختيأرهمنوكاناختيارهمنلِكنلمأنههنازلموع!مولدهمنذ

95(1)016,cit.;101 Urk. Iكا.!ع!+!ول.،ه

بينهمشبسسكافكلىكرولممنكاورحبصدأصماءأربعةذكرتلقارةقانمةأنأساسعلىالمئكلةهلىهقامت)016(

كقريبيصعبنكاورعبحدملوكللانةفىكرعانيترنرأنملكينبدلهوأفافتندكرهلمتورينبرديةوان

.أبيدوسقانمةيخرالباقيةمنالقوانمعنكاورعبعدكللىكرهولماسمهالىمنهمواحد

166,8see, Urk121,5691،لهـالم,,cf.En. METER, Geschichte,;235 .J .H BREDSTED,A History of Egypt

.andAnn.،،!!18.؟ S

)111(7.36,LeMastaba de Pharaon9!!ك!ي!لاول.

)162(105464-463,,SPIEGEL,op. cit+.رعثبس!31عليهمايدلعلىيدلنبسكات31انويرى

,PETRIEا.رعصف-بالمختماكذلكانظر.الخامسةةالأسعصرفى Historical scara, P
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والرعمرته2ممناصاءعدهفىيدةجهدينيةسياسةافتراضإلىاطلاقاضرورةمنليسأنهذلكعلى

بأنأصديقلو!.أبيدعهدإلى-وجدتإن-السياسهَهذهتبعةشدأنينبقوإْممألبعدائه

جمديد.ب!ثىءرعتأولاباه

دونلمة!رتهالمهنديىوناختأرهالذىالمصطبةطرازقضيهَز!ى،الأخرىأقف!جةاأما

المواردبنقصيعللأنيمكنو،عهالِاهقضاوعنرععنيبهعدأنيمكناختياروهو،الهرمطراز

أسلافهأهىامبجانبشيدهإذالتهض!3تتضحصفيرهسمبأءتحاشىأنفىبرغبتهو،!احبهعولفى

إكالإألىربمااءطرارشاشلفناهما،عدهفىالمواردنجقصالفرضهذاين!و.الجيزةفىالبمار

.أيصااللبنمنلىالوادىمعبدوت!ييهد،المجردونباللبنرعشعا!من!ومعبد

،رعالمعبودتجاهشبسسس!ف!دفىجديدةسياسةظهرتقدإنكانتبأنهالةضدلينمنوتلمص

عليهامارالىالسيامةءوتتفقتسايرهصياسةالاْععلهىأو،نقاومهولاتناصرهسياسةفهى

اللقبوهو،خفرعجدهعدمنذظهرالذىع!ارعبلقبيح!:كفطظلوأنهلايها،الأقربوناسلافه

جلّت"أو"نفسه"عزتممعنىُشيسس!فاممثجمةيمكنوهكذا.لرعمباشعراولدايجعلهكانالذى

.شيسس!فنفس+النفسكانتإذا"النةسعزفي"وكلعنىو،رعنفسالنفسكانتإذا66ذاته

ممعنىاو(بابالأرجماعة")الجماعةعزيزممعنى6ً"ختالاَخر"شبسساحمهشجمةيمكنكا

القديمة.المصريةاللغةفئالبدنومعنىالجاعةمعنىالمعنبينختوتححملعهَ."ابدنافًثر

،قصرهفىأبأص!مرعايةيقطرعنقومهعظماءود31نممابفىرعمن!وسياسةيضلهسس!فواتبع

،(يتد)163رءاوواكلقصرهمن!ورعفىباهرادىشبمسم!تاحباالثمنبنتههازؤجنهامنذلكلايذكرو

شيسس!فوصلك.رعيتهأفرادأحمدمنابذ،فرعونفيهازوّجالىفمفيماالأولىالمرةهىوكانت

وإعفاءإعفائهماريق2عنع!دهفىابدالمهكهنةعظياءوداكت!ابسبيلفىمماثلةسياسة

من!ورعهرميرصوعهَذلكفىوبدأ،4خزاثلحسابعا!يمالمفروء،لي!فالت!بعضمنمعابدهم

ومواردها.وكهنتها

إلىأصرتهفىامرشاوراثةانغتثم،سنينارجعنفيدلممماور،شبسس!فع!ديطللم

،الاْنرى!رو!بهافىثنالباص!قاشوطال5يه!!ا!ألا!!خم!وس-الأميرة

تبهن،لمأكللهوزوجةلثبسس!"نىأ-تاكانتإذاوظ،احرشبىفىالورافىخلا!الحق!ااقيمدىوفى

أمورتوجيهفىتأثيرهامدىوفى،ت!صكدلمأمثمبسس!فبعديحمآخرمل!شهدتقدكانتإذاوفما

(3,tا)25701.Urk.51 51 f ; BREASTED, .A R
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وعد،(36اص)ءريدةصاكةلأمحرة-رأسالِكونوفسىالذ"وصركافزوجهاُو!دفىادولة

.بعدهالعرشاعتلالذىولدهاساحورع

16(،)ْئبسس!فلأ-يهاوزوجة،لمن!ورعانجةاعئبارخمت!وسإلىالاَن-ىالرجج!بههو

مك.مما،وربآحد!فوهو،وجهازوفاةبعدالعرشولىالأقلعليمل!فينرانرجورجواقرض

له،-ا-امرءماالمؤرخون!بهدولمأصرتهتيينفىالملوكقوائماخنلفتنفركارلحيدىض3

.()165تؤيدهؤوىسندبغيرالمل!يئهذيئأعىفىؤينررأىيناللاول!ق

.مماأى،عاليةبةص!ريةقاعدةفوقضميوتتالمجئةعل-خ!وسمةبرةالمهندس!نوشاد

قاعدة!لبفىشعا!هامعبدوجؤفوا،بميرصدإلىشيسم!كاف(3)وزو%ياأخهامقبرةي!به

منيرزريقبطر.هبدجهابينووصلوا.شكاورعبيهاأوادىمعبدءنيص!ؤرواديها.مبدبنواو،المقبرة

مقبرتهافىخنت!وصوتلقبت.)166(،ةقايةزاوفىالجنوبذاجةيخرفاليثرقثمنا-يةشعاشهام!بد

66الرببنتوالدلااعبداطفًأموالدلتاالصعيدماكة..:ًفقرأهبقراء-لنيونكرهرمانرأهبلةب

.الحرشثةراورنحصاانأهنهاستذجواولىالأالقراءةيونكروفف!للرب"6ابنتلامل!الصعيدوالدام"ُ:وقرة

ولدهاعلواسعتجأثير-ظيتتكونأنالمحتملمنوأنهحَةالم!بلقبتخلقببأنلهابحخمت!وسفى

فىشأضهازوجهاإلىالحم4شرينقلفىدورهاإفي!يرالربطبةتبلقبتلقبها،وأن)167(ءكوهفى

.سنفروزوجةشأنذلك

بحمانتهىعهد:عدانفيمارأيناالأصرةلهذهؤفي،سلفناأنجش!وسكابحةالراالاْسرةثحرةانتهت

ءنظروفنصوء4وقالاالعهدآثارنمتو.من!ورعحممنةايلةسنواتبعدبدأوعهد،خفرع

وقلة،الح!وميةالمواردبضمفاتصفتظروف،يرصصدإلىالأولالع!-دظروفعنتختاف

الوفَفىاتصفتإنكانتو،بينالأقرأسلاة!مآثارإلىلن!بهَباالفراعنة3ثارفىافخامةواالضخامة

موظفيهم.وكباركبار!،خهموداصشابعلىالفراعنةهؤلاءحرصو!،سنحبةبظاهرةنفسه

)164(

1165(

()166

167()

ساإلةعن!لانتالزوجةهدهوانانلةغنخمرسزوجتهمننكاورعابنةكانتخنتكاوسأنيونكراعتقد

ئانوىفىعمنو!لانالمنقيقت-اخاها!لانشبكافأنوأفاف،جدفرح

136142.,f"،،ء.H JuN%EB, in Mitt. Kairo

434.Compare: Ann .S XXV, 178 ;f GARDINER, Eg ! t of the Pharaohs

التىالقراننمن،صيرأبوقولدهاهرمقربوبمنكاورعمجمومةقربومعبدهامقبركهاموفعكان

(op.cit.142,)144لمنكاورعابنةامتبادهاقيونكربهااصتمئهف

143131,912,,.Compare; Ann.,.S XXXVIII, 902 .f; JuNKEu, op. cit

البيزةفىهرساشادتملكةعنوالرابونوديوددرهدودوتذكرهماالىانسبةبهدهيونكرواشار

Herodot.,،8،,126124ةDiodorusI,,764؟كهStrabo,0808الجزةفىهرمبناءتمتأو

القدبمروجهاعنكانا،الجديدزوجهابعدالمرلىاعتليااللدينخنتكاوسولدىانادواردزوافات

(.i%1ص-ممرب-رممأهرام).شمبسكاف
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وهى:،عواملثلاثةفىالعهديئظروفبينالاءلافأسبابإيجازيم!نو

عنالبلادمواردكيةفىكبيروجهدم!يخ!واستهقرارعظيمبرخاءعمرهابدأتالأسرةأن-أولا

وعهدسنفروعهدأخباراكرضاغاحينذعنممّتوْ،رجيةنرااا!جمارةهـسيعوضلىاالدحمارالاسةتنشيطيقطر

إنشاغاسنفروفىأسرفالتىثيلهاؤمماوءمابدهاالضخمةالأهسامأن)ولا،الخصوصوجهعلىخوفو

الأه!امإن!اءفىمعهاوأسرفوا،تجاعوالأالكهنهَمنجيشابهاوألحقوا،نفسهملأوخفرعوخوفو

البلادإم!نيمات!قكهيرانمدا!هااستنفذت،لأبأصهمالفخمةبروالمةالزوجاغماصغيرةا

بأنم!ددةالمل!يةوجعلت،ومدخراضهاالملكيةانلزاقمواودمن!بيراجانباواستترفت،دهاوموار

وأهـممها،البلادعلال!ملةاسيطرةاومماريىةوضلطانهامجدهاعنللتعبيرالزليشةوسائلهاإصدىتفقد

المأدية.الوسيلةىوه

خوفو،وفاةعقببدأتاىا،احرشاعلالداضلا)تافسفتراتانمنيحتملما-ثايخا

قالت،الباحثينمنأسلفناهممنظنصعلوأيضاشيم!كافوفاةوعقبمن!ورعوفاةعقب.مماور

ودهم3سبوضرورةرعاياهماَباوتأييدإلم!بحاجتهموأشعرضهمافراعنةاهيلمان!ناكىءبعض

حكومتهم.وخزا!خزائنهمحسابعلولو

يكنؤلم،عدةاصلصفىوتشجيعهالشصردينمسايرةإل!اءطرواالأسرةفراعنةأن-ثالثا

نطاقعلىبهدولتهما-كرافهوابلديدفيهكانممأوإْ،شعبهمفىحياةجمديداذاتهصدفىاشمسدينا

يعقبهأنفىكانالخطرولكن،خطرذااأصذاتهصدفىي!نلمبهدولتهماعترافإنبل.واسع

الواسعة،ال!ْمهرةءاحبالظاهسالمعبودرعالإلهإلىالناسولاءمنجانبيخمرفأن:،وهماانأص

الديانةإلىالماديةالمواردمنجمانبيخصرف،وأنحورانلىفىبهمورللفراعنةأقديماولائهمعلى-م!اب

عداد!مأاضذتالذينو3!نتهابد!اإماإعفاءاتووهباتأوقاف!4على،سالشهنةدتا،الجديدة

ئنها.وخزاالملكيةمواردحسابعلالأحءل،أوئنهاوخزاالحكومهَموارد--ابعلي،باشرارتتزايد

الملكية،المواردض!*فث!دت،عهاال!اروفهـذهعواقببعةالراالأسرةأواخرولثح!ررت

3سبإلىالملوكاقيطهويثح!رر!،ليتالتوا!ئةعلىومقابرءخيرةاماهسبأءإلىالملوكواءطرار

الشمسنةدياإلىالمل!يةالمواردءننبوجاالرعيةمنولاءنبجا؟عرافاوشح!دت،رعاياهمودبمار

وأ!م،بالذاتالشمسنةدياأنصارءنكا؟واالةاروفهذهءنالمستفيدينأكثرانيبوو.نصارهاوأ

لهموغيأت،وصا-بهال!رشعلياتأثيرامنيدوعض،تهمحكؤءلىالدالةمنيدعئإلىشطلعونأخذوا

أصدؤشجعوا،ختكا،سإكبعةالرااإسرةاعرشوراثةانخهتأنمنذاكأثيروهذاالدالةهذهفرص
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جردسلوفثمتقدفيماوكان،(وسركاف"وهو،منهاالزواجعلىلهم-المناءمرينقومهمحاءة

الذىيهأعنيرضَاولم،A10)جدفوخبنت،نفرحوتإسعنأمهالإمارةورث،جدأرعالملكحفيدا

عنورثتيااىاالحمشرعيةعليهخلعتقئوجهاوعندما،ضماو63الشمسأنصاومنكانأنهيحتمل

رأىيإوو.انرطمسةالأسرةوهى،جمديدةءاكةأسرةتأسيسفىمعهواشتر3ت،وأخيهاأجمها

I)يناليةصتجةالىبعدلِصللمإنو،كبيرصدإلىمقبولاجردسلوف M).

انحدرتهىالشخنكاوسانفيهخمئالدىيونكرراىمكسعلىوذلكAnn.Serv.,644291.م)ملاا(

(؟16حاثيةراجع)مْرعجدصلالةمن

(أصوان)الفنتيني!الىالخامسةالأصرةمؤسفردمانيتوناخطأ)916(
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الخامسةالأسرةعصرفى-ج

(.م.ق0256-0242)

اموروثهلتاشمساديئأفاقفيهاتسعت،جمديدزاهرعمرفاتحةالخاسعةالأسرةيصتجرعصر

فيهيسيرالطبقالتطورومضى،أفرادالشعبكباربينوالملوكبينخلالهالتقاربوازداد،والاَخرةنياالد

!لاض!امصرخلالهنفتواستأ،ليةعاذرىفيهوالنقشيرواكصواخصَوافنالعمارةبلغو،وئيدةنجطى

اكمرقى.جهاجنوفىبونتبلادوالثرقىثهالهافىفينقياح،واسعنطاقعلالخارجيةيةآجارا

خفرعفرع،افىتاةسينينالكبيربعةالراالأسرةبينفرىالجديدةالحاع4الخا.سةالأسرةبممت

اءأصنجبرةتستعينأنعلذلكعدهااو!ى،وسركافء؟لمهالذىفرعجدوفرع،خى!سوسمثثعهالذى

يروزولبنخفرعا!رعكاوغا)لصمكاتجهانفىصابأتجدلمأضهاوبخمل،ئفهاوظافىبعةلىااصرةلأا

البيتبسليلةبيهمأزواجيقطراطمعنبكقلفراشلمتهملِقنعوالملجديدةاالأصرةأفارغيرأن.(17)ْلها

مقدص،يكةوأ!لقدنيةبارإلى)رادةحكهمثرعيهَيدواأنواتجغوا،وصدهابعةالراالأصرةفىالحام

عنالاَنحتىيعرفماوليس.بالذاتربالعثمس،رعصلبمنجعنتهمبأسطورةالاسعللخرجوا

مئذ!لوهاام،اناسابينشفاهاب!ذاعتهااكتفواأ!اب!اإذاكانومما،الأسطورةلهذهالقديمالنص

قرونعدةشفاهاتداولوطالناسأنهوعنهاذكرهيمكنماوكل،يراوتصوكتا؟أصهابداقي

القديم،منالأدبواكأبروها،المنمقةالمعدلةبصورتهاكتابةمجلوهاثم،أمماصهافىالمئىءبعضوميروا

اءطلاصاعرفتبرديةعلى،اوسطىاالدولةعصرمنأدبكتبهانسخةالمكوبةنسخهامنوبقيت

.روست!بردقيبامم

بهاذيلوا،المدلول!مةولك!ااطوادثقصيرةأسطورةاصلمامسةالأسرةأ!اباسطورةكان!

المقدسةالخزاكأعنسألىأنبعدخوفوأنوادعوا،344()راجعص-دىالحكيممعخوفوالملكقصة

إلهاالوصولبأنالح!ماء-!ذر،علجهايد،انإليهوطلبت!ؤلىالحكةلربالمقدسةالذخاشأو

سي!ونونالثلاثةبناءالأ!ؤلاءوأن"6جدةرود"ُتد!مباكةأةلاصأبأءثلاثةلأكبرإلاضيسرلن

مدينةفىئينالراكصيرمنصبأكبرهم-لىانبعدالتوالىعلىال!رشيدغونوسوف،نفسهرعالاله!لةمن

الثلاثة،الأبناءساطانو!وف،النبوءةهذهعاقبةخث!اخوفوانالأسطورةوزادت.اونوال!ثمس

وةصت.أيضاح!دهوع!دولدهوع!دع!دهةمدإلايتأتلنشأضهمظهوربأنطمأنهجدىولكن

عليهاِمينهامنلدجهاي!نولمcالخاضأتاهاجدةرودوأن،بحذاةيرهاتحققتالنبوءةأنالأسطورة

ولادضها،ءلىالمرأةيعينأنرعوشاء.رعالمعبودأولياءكاهنامنوكانرعَ؟6البمثرىرووسرزو-!اغير

ايسة،الربةوهـىلجة،قاالبشرهيئةعلباترأرجإ)يهافأوفد،رو!هومنبوحيهحملتأضهالايها

)017(12,Hetep-Heree301،!!كط!ول;,A..!!! Die Veziere, Nr. ;5 Urk . ,I ;166 .S HASSA * , Giza IV
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وحا-،تالدايةحمل!لىمجوزتاجعن،ففحلاومسضنتوحقتحتنبتوهنمساعداتوللاث

حيثيعنيناءنلنوءف،وهوالوضع!ليةوءفقالأسطورةواسترسلت.خنوموهوالمعبودالتوليد

الأ-لمةبضوقيالق!العا!اتلعضتصويرهصثمنتِيناولكنه،!ثىءفىالسياءىالتاريخ

وءهت،حتىوعلي!ابابهاعليهقوأوصدنكرفتهافىبالحاملففردناباتالرأنالأسطورةروت.يمةدالة

بهألقانقشت،العظام،تينطولاراعالةيإخالأصطورةت!!كاءنهمصوكان،اكلاثةئم"تواالأم

باتالىإصدىب!ثرتهمن!مأتوألدروطَا،لصااظباللازوردهامته7طلت،الذهبمماء-م!"هفوق

.66-يعهاالأرضهذهفىا!يتولىَملكررلهوقالت،سعيدحظمنلهقدّرمما

!وا!ح!م!فوق4وأرقد،المرىحبلىمغملكلوقمامن،اإواليدغسلباتالروتولت

فطمأن،علطِجردورالنفم!،س%يرأناله-وزإحمهنتاوشاء،بسيطاقيمَبغطاءءطيئءفير

بدعائهر.مما،الأسطورةشوىكابالعافيةيزودهمأنعلىوعل،الثلاثةأباصهاسلامةعلىالوالدة

فألفينهالزوجالىبلاتال!اأوالرباتوخرجت.المبروككفهبإطنةالغ!أبداضهم،سحأوالمبرور

ووهبهنعنهالدلمقاشاحبالبنينبشرنهU;،و-لمهازوص"علىجزعهفرطكلنبامقلوثوبهيرتدى

لخرجن؟،أنفسهنعليل!ثميرباالؤالدةيؤفىنأنباتالرورأت.ال!ثميرمندارهفىيدخرهكانما

أبجهم،دارالىبهيعدنعذراواقسن،المواليدإلىت!!انهديه4َثلأفيهخبأنثمكراتشاأولا

،رعوسر!ارالىرجهنثم،مدرارامدهاةالمطروهطل،ذارتتثورأنالعاءفةالىفأوحين

فىلِادةزشليهيختمنو-هلهننحزنفىفاختزنه،المماريالهأنبالشعيرخشيهَلهنيحتفظأنوسألنه

لمأدبةءرتوايتالنفساءتطورتوماكأمربعةمدأرو.فطِخبأنهمايدرىلاوهو،الطمأْ؟نة

لفيقطرتافوحينذاك،ينوملامةمنوهج!اءاءللمبودهاوث-كرا!!ئينأوإضهاشواءمة

انطلقتفحا،-كراء4ْ!نتعوصأملأنعلىباتالر4شصالذىالثميرمننباجماءس"ثأنيدهاذات

ولما،بأصهاسيدتهافأنبألت،الثميرنحزنمنلمبعث4رقيةعذبةأنغامامم!تبه)خأ-يهاخادمتها

وأنه،!ممباكةتسيةامنةالأهذهوان،مواليدهاكرمأجمهارأنعمتبهأنإضهاءاالسيدةتأكدت

.الأصبلَاخمانضادمتهافأوءت،اةا!كلينااطحمنضةامات!ؤفتولكنها،البلادو-عامرشاسيمبهم

أولادها،وأصالىثدةأصتأضىأناعتزمتوءندارهالخر-صَمولاتهامعلخادمةااصلمفت-ينبعدو

ومضت،شغدعلموليماكها،وةمرب!اوخهرهانتهايخاكهاي!اانبىفأ،نجبرهاونإتهبأ-يهابدأتو

.وافترصعَا،ساحعايهالخرجcظمأهاقىوىأنيدشإ"إ)توماالنهرصافةباكتحتى،!سبيل!لحافى

الأ"مرةأواخرفىينالموازا-شاتحتئخفاءعلالثلأثهْالأولادفةثأإرادتهوتحةقترعوعدو-ق

.ورخاءحا)171(أمنهاللبلادوأعادوا.الاَخربعدمنهمالوا-دالعرش،فاعتلواالرابعة

?مرأواخرفىجهاأ!ادبجها،أصهالبغافىملفقةأسطورةسالشهأص!ابأسطورةكانت

واصيارإرإدةعنالأهمرةكانتملوكئلأواولايةأنسالاإلىبهايوحواأنوأرادوامسةنطااالأسرة

بالذاسف.لائلهـمأوانجرةتقفىعقالأسرةأفراداقييهَتوؤتاك-بوأن،خالأعبرالدولةإلىمن

(in .J .E A (IVY,!0ةفاهـطظهـأفى!سfلاv 01 Sزر*.DINER,in Rec. Trيربم،+حربم:,Pap.!W cstcar, ! ;.f ERMAN, Die Literatur

114.5191,.Aتا..FAULK + ER, in J3691,ة 42 f
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وت!ديق،يمأنإعنتةبلوهاكانواإن،الأسطورةروتهلمأالناصقبولمدىندرىولسنا

ظلواالأسرةملوكندرىأنولكةفا،ملوك!آلمالحالبلاطوأهلالكهانمندءايةمجرداعتبرو!اأم

حكهم.فى3زروهمالذينلكهـمحهأوفياءوظلوا،العرشارتقاصهمفىالفضلصاحبرعللإلاأوفياء

.سسعوض!مهيناسبمعبزبلةمبانرامسةالأسرةملوكأولأ!!لاوسركافتلقب

ثماني!لعدهوتعاقص،الحقء-أالنظاموا!أى!!إيرماعتوهوجديدةلأسرة
..ووح!5

،،وثيسس!رءكارعوقرير،حورعَسا:وهمتقديرأتلعلمنهميتةأمماءفىرعاممخلتدا،ملوك

.()172وونيس،كارعوجد،كاوحورومن،وسررعوق،ونفرفرع

ستةلهوأةاموا،(لبةاط!سعينأى،أونواكإرةمديذلمهفىالشمسإلاممعبداْغلبهموا!غ

وست،رعساصةأورعحصنأىرعنخنمثلبهبطهاأحماءقىعلجهاأطلقوامثالهعلىمعابد

هذامنشىءأورعقلبملاذأىرعإبوشسبو،رعأملموءخءأورعقلبموصخأىرعإب

.)*ا(رعأفقأىرعواخت،القبل

،معروفغيرولأص.اللبنمنمتواض!مامعبدهوفي،،وسركافالأسرةرأسالمعابدهذهبدأو

منها!لنوبإكديهومعهصمهفي؟ك!،نف!هاأونوفىوليسالجيزةبىجنوشابأبوءنطقةفىبأه

اش!اشامعبدجدرانشيكانتاىاالطيورصورمنتبقىول!ن،ومعبداهالهرمخهدموقد،سقارةفى

رائعةكأصةوأسوبةيت.وكائخاتهااطلقةااطبيعةاجمالصهفوإحساسش"بتةفنيةيدكأيغما

وكاناظناهذامعوإذا،كاملل!ةالرأساكانتأخهاال!الظنيذهب،كافلوسريختالجرامن

قىتجطكانتاقاثيل!امةأنويدو،أصظر)174(ضمسةعنليقلارتفاعهيكنلمجالسااقثال

الأ!مرةمؤسرزو!مرثصليغالبعضالضخامةنفساشتإذ،غيرهممنأكزالحاكةالأسر.ممؤسمى

.أخرىعدةأسبابال!اثيللضخامةأنولو،ء"ثرةأشاني!االأسرةءؤسسوأنهحاتالثالثة

ذلكعلىزادواإغاوغرابأبىفىسلفهـممعبدقربمعابدهمببناءيكتفواولم،ظفاؤهوقده

واعد.ميلمنبأكزغرابأبىءنلاتجعداىاصير*بوأمنطقةفىبجوارهو-معابدهاأهرامهمفبنوا

وهومعبد،الأسرةءلوكسادس15!!وسررعقمعبدهوالاَنحتىبقاءمعابدهموأكثر

2V)لهذكركهااخرىبألقابمنهمكلوكلقباTبلقبكارعنفريروتلقب،خعونببلقبلاحورعفتلقب،ثاره

ب!قبفرعنفروتلقب،L(ZAS,3)ايىبمقبكارعلنشىوتلقب،كا-لاىولقبوسرخعو

ا!لاوحورىأوا-لاوخوراو)نكاوحورونلقب،اينولقبوىإقيتبلقبولررعنىوكلقب،خعونفر

تاوىواجبلقبونيسوتلقب،إسىولقبخعوجدبلقبكارعجد!تلقب،خعومن)8.8ألح!.3.ول.بم(بلقب

142-011(.GAUTmER,op. cit)

)173.Ibid..601,116,126 and references

)17444-014.5591,,Sظدpk. 51-5; Z!!أ!",.inAnn. S-!د!+ه

القديمة.يةالمصرالمغةفى،يرأوزي!أوص(يرأوزبو،3لايفاتحرباكأبارهمبيااحما،صيرأبو>31برسض.
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:كافيةس2عناثلاثةمنقاتهومل!هو4عماروتكونت.17()ْالجصرمنقاتهومل!هوشيد!ؤم!م

معبد4وي!ثب،المعبدمنطةةإلىمطخلايعتبرو،الوادىعلىطِلوالهضبةصازةعلى-خ!ضصنممبنى

وهىالوودتعبرهاشمسالأشعة!صَثوفءاعدلِقطريليهو.الأهراممناطقإلىبالنسبةالوادى

لفيضأ،فياكحس!طولمح!ت!مبنماءوهو،ذاتهالشمسمعبدثج.والأرضالمه،ءربلرجمهاضهلل

تهآيااضأسارأىالتىزهر!وشف!هنسواشهاإلهفوريخلاَصشفالاتساععظيمصع!وفرحبقاءمن

فيمارعقوسرعندالأ!لارتفاع!ا%ضمة-هـيةمسلةالرموزهذهوأ!.اليهجهأواورعضفيها

يرجفيماوكانت،ا!يخراالهر!ىامف!اهيئة!تهاواصتهذت.متراوثلاثين4يتنحوبورضارتيعتقد

،وتسمىربهاأشعةعليهاضكسصيتو!ونورهاقيألقبالذهبمموههَاوانحاسابصفاغم!سوة

مائدةاكمرب"ناحيتهامنالمسلةشقدموكان،'()'.Vالمشعة.ممعنىر.،طدلا!،6بنن،،

إلىعبيرها!اعدقيبعضهاأحرقممأورالطازجةالةهـابينعليهأتقدم،المصرىالمرصمنمتسعة

روَصث!وفةءارفىمحهماالدماءقيرى،ياالضحالنحرمينهوصا،مبديتضمنو.ممائهفىالشمسإلا

ممثيلةصكببىالجنوجدارهقرباظارجمنالمعبدوجاورت.واسعةمم!-ديرةجمريةأحواضإلى

شصضلى،كانتمتراثلاثيننحوقوسررععندطولها%حقيقيةخشبيةص؟تتضق،كانتاللبنمن

شصئبحيث،أخرىس!نةتقابل!اكانتأنهوقي!ل،فج!امماءهيعبرا)ىرعالشمسربص3ب

الدنيا،حمأءبهايعبرالشمسربأنيونالم!رتخيلأ-!اا،،معنجة"الغارصكبإلىإصداها

السفلي.الهالمءيم!ابمايعبرتخيلوهكاالتى4مس!)الليلصكبإلىوشصضلأخرى

فيها،يعبدمقفلةيبمحارأولرب!اتماثيلالشمسمعابديضمهواأنعلىينالممرعادةتجرلم

عنوشهوه،مس!"مناكمرقإلىلج!مقراوقدءوا،حمائهفىكوكبهإلىبد!كائ!ماتج!وابأنواكتفوا

اشمسامعابدتمنرالمظإهرهذهواشرت.وأتإرجدرانخلفأوغثالداخلأرض!مفىفىقيأن

يمة.القديخيةاكارعصورهاأضلبفىيينالمصربابالأربؤةمعابدعن

يحتفلونؤعمؤووهم،ءلمو!،معلىفف!لىمظاهرجهمرمعابدفىيسجلواأنعلالشمسأتبماعوحرص

لحخاظرنبيةالجاوممراتهقاعاتهبعضيصواقت،عامةءبادهعلينعص-،ؤيهامجلواثم،ظلهفىالسدبأعياد

السنهَفصولخلالتزحاقبالتىالنشاطووجوهالحيويةمظاهرإلىفيهارمضوا،زاهيةألوانذاث

اطيوراوحياة،و-كاشهالحيوانوتأسل،وحصادوجنىوبذرحرثمن،ب!اورالشمسبفضل

*ئماتعطفوء!ن،كارهاحصعلىكبارهايعتدى،وصينتفزعوصين،حءوصين،هـدت!صينالطلقهَالطبحةفى

F..W)-5ول8()017 VON BISSINO- .LBORCHARDT, Das Re- Heiligtam des Konigs Ne- Woser- Re (Rathures

!3 Unters. zu den Reliefs dus dem Re- Heiligtum desة+*كح.Berlin,2891-5091 VoN BisSINo- H

Rathures,ح!8اطءأ2291

رمرااعتبارهاحيتمنالرابصةالأسرةأهرامقمماليهرمزتماالىترمركانتالملةقمةأنئبيجليرى)176(

(op.cit.ا6)هـيم.فيهمكانوأرفعليهمكانوأملىالفرعوققمتهيحتلأوقمتهالربيحتلالدىالمالمىللنظام
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ممه،الة*احذلكفىسلغواأننونالفناواستطاع.العنبوضيرالنحلعسلتعبئةثم،أةراخ!اعل

.()*اهـلياصاكةودقةلوانالأوو!وحياتصوايةحيوصثمن

الأخبارتواشتالذىالقديمسالشهمعبدبئ!ا؟ص(أبوءيرأو)غرابأبىمعابدتقيدت

شدُ،ن5لولافيأصاصهابدايهْمنذفع!4ل!إدةمعابداعتبارهاولكن،أونومدينةفىقيامهعن

مفلالس!انقليلة!راويةمنطقةفىمنتظصةلعبادةتف!!صأنالمقبولمني!نلمأنهذلك

عبادتهتامتالذىسالشهإلىمعابدوهىسالا،ص!يرأبومنطقةاوغرابأبىمنطقة

بالماقوسع!واصا!تمامات!غولم4ا!افيتالمقاءيردياشهتعترفولم،العلانب"أساسعل

أ!مابمطأنوافترضالذاترعأمبأدةت!!إءمهافىشىكقدبلاكانوكات.يةالس

ول!نرايهمنالأولبالشطرللا!خذضرورةشىولا.)178(السدبأياداحتفالهم.ممناسبةشادوها

إعابداهذهجدرانعلىجملتاممدابأعياداحتفالهممناظرأن:وهى،قرالىثلاثقئ3يهاكاقشطره

.؟(الوصصه!)منذالدولةاسدابأيادلاصمالاضروراتمنلفعلباأ!بحتالمسلاتإقامهَوأن.لفعلبا

ولايخنى،وسنفروزوسرعهدىفىبقهسالهاكانتالملكيةأاالأهسمناطققربال!صدمعابدإقامةوان

ووهبوهاباحمهوحموهاالشصسإلهإلم!بدالمعاهذهبنسبهَتبر!وااظامسةالأسرةملوكانالفروضهذه

امهاتمنغيرهافىمماورتاوالرئيسيةمديذ"فىلهأقاءوهاالىالفعليةامبادةامعابدعنفضلا،إليه

ضا.ابالس!نالمأهولةالمدن

اهتموامانروءلىأومعابدماأهصام!مأى،خلودهمببيوتالخامسةالأسرةفراعنةاهتم

اهيامهمبينواضةافوارقاظلتول!ن،صيروأبوسقارةفىأهسامهمو-وزعت،بهمرممعابد

وهى:،ثلاْدةالفوارقهذهوأم،ابينةفىالرابعةالأسرةأهىامبينو

الزمن،عوادىلبةعلى.خاوالقدرةجمارالأوأجمامامهَالضنى-يثمنكثناعنهاقلتأضها-أولا

عصسها،سادمعينمعمارىذوقإلىةيهاالضضامةقلةؤدأنيمكنو.ءظهرهالخامهَفىءنهاقلتكا

ءثاردعلىأ!اب!ابأنسيطرةعهاتعللانإلىبأق،الفتامةوقلةالبناءبساطةوةيمانةالمتاقلةولكن

رعبدمعاإلم!تسربمواردالخزانةمننصيبا،وأنعايهابمةالراالأسرةزراعنةسيطرةءنأقلالبلادظلت

-نبءإلمىَجنبا!ملولاءبايونا،!راخفظالذيئبابالأربةتةمعابدعنفضلا،وأ؟!اارها

.رعالأكبرمعبودهم

اطرقاعنففملاالوادىالشعا!ومعابدبد.ماأى،جهاالملحقةلمحعابدال!فاالأسلوبأن-يخاثا

ووضع،الرابعهَالأسرةفىابدافنىاالأسلوباهـتمممالَثرأالزخرفبعض!راهغ،.لينهاالواصلمة

أجراغاأىتيهاخهاتث*لالأعع!أو،والبردىانضيلا!ئةعلىأيىاطيغات!لفىالا!غامهذا

*(*07 BissINa, in Ann.,.S-5591,5691931 .f with23 plates.(I\601188ج،WRESZ., Atlas

(J..E .A IX,263- 65 %(VA!"(بهBLACKMA
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جدراكاعلالمنقوشةالمناظركرةفىكألكووفع،البردىوزهورالنخيلسعفهيئةعليةالعلو

ساحورعجموعةفىلمنقشأعدتالىالجدران"صاصاتيقدرأنبورخارتجعلتكزة،الداخا-4

وضسينمائةغيرالاَنحتىمن!الا!سفلميقامترصجلافTعثزنصبلفتالأمزملوكثاق

بابهم،بأرولقاتهموءؤرت،الفراعةأ!ابهاانش!اراتالمناطرهذ.ورتو!،(بعاصمزا

شهبهم،-ياة"نوجوات،ةان!ا2حياغممنجواتوءؤرت،الزلجسيةاعبادمو!ؤرت

اسفن،واار!ت!ةاسرايختيةبايتىعلىالمعابدمنطقةإلىأسوانمنتفدال!بيرةالنيليةوءؤرتالسفن

ناتوا"صنوعاتوالحيواوالمتاجرالرسل،كلممروفينيقيابينعصرمفىشددتا)ىالكهيرةالبحرية

كالدببة.أفريةا

هذهررضواصتت.طرائف"نالخامسةالأ.مرةمعابدفىالم!فيرةيهْالمعمارالتفاصيىتخلولم

اواءلمةاالطرقأر!ياتعنأضلايا!اوأر!المعابدسطوحمنا"إهيفت!رئلوساتجنظيماكفاص،لي

بلغتول!نهاتةررير،أقلعلىبعهَالراالأسرةمباقفىبداتقدالمياهيفتعروسائلوكات.بإكا

إلىدِازبتنسابالسطوحمياهفأصبحت،الخامسةالأصرةفىمباقالمعمارىذوقهامنوا!انصيبا

LTهيئةياكاعل!اضكلت )iJعادةادرىيمروظاءلمتها،والمبافى!امةخهيئاضهاتتناسب!مةاصهـود

وتجرى،ئاأحيايةالمحر.ةالأر!فىصقةكتةكانتالأرءيةمجارىأما،الأسدذقئتحتمن

.ابرمن3بيرحوضإلىتنتهىثم،ا!وىناأحيااسالنصمنمواسيرفى

حفلت،سقارةفىل!!!و؟سهيموهو،زمناانلامسةالأصرةامأهس3!وأن-لثاثا

باصماءطلاصاعرفتيةوأصطوريخيةوباردينية.كلونإليهاالمؤديةوالصالةفيهالدفنجمرةجدران

إتقانفىمعجزةظوجت،وغليفيهَالهيرا!!ويريةبال!ابةالفنانوننقشهامتونوس.الأهراممتون

ينتلاَوفىتداخلتا)ىوالطبيعيةيةوالحيوانيماالب!ثرصورهافىااع!غيرةالتفا!يلودقةصوفهاورقةنقشما

جمالهاوبريقهاورونقهامن3بيرنببجاتحتفظزالتلاممتعةبألوانلؤنوهاثم،ضهاومخصصاجملهاطعمقا

الدفنجمرةسقفمعها.اوزخر،عليهاقرنابعينوأربعةأرمنيقربماصورمنالرغمايومعلىحتى

.OVA)وتحتويهاالفرعونجثهَت!لملمماءكأةبداحتىالنجومباث!ل

والضمريناصلامسالقرنأ،اخرفى،ذكرناكاونيسهسمفىصةلأولامالاْهيمتوننقشت

كانتأنهاأو،صةلأولعهدهفىألفتاضهايعنىلاذلكأنغير.آقريباوجمهعلى.م.ق

عصورإنتاجمنالأرجعلهىوإْمما،بعينهعمرعقائدعلاقتمرتأنهاأو،بعينهفردوف!خمن

رهاوأف!نصوءكاظلت،.تعددةدينيهومذاهب،ءتجايخةف!يهَلِأت3!اوإنآج،تلمةطووةهـون

أفوا.وعلىحباروالأأفتاراوسطوحالبردىءفحاتوعلى+طانالء!ورفىونيسعدقبل.خفرقة

هصمهباطنفىتسصلم!افىونإسع!دفىالرب4صعتحتى،بلةطوعهوداثنوالمحدالرواة

كتايهفىبرصترمرىجيممىكتابتهفىأوفحهم،ومنحمرمميمعبكئ!ورباحثونا،هراممتونفىكتب)917(

pment of Reli ! on and thought in Ancient Egypt, London ;1291 and The Dawn of؟اثا/؟.T .H BREASTED, De

3391.Conscience. Now York
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ءكرجممه،عنهرههلفخامةيضاتعومما،ووتضمغتهاالتىالديئيلشا!نيةالأخرولاستفادتهتأكيدا

الفرعونيخفعمماوا:تراتيليذماوا)منيعوفأنهظنكلمنهسمهبغاءعليالم!ثرفينعلتوافدوصنذاك

بغيعهمتوافدوا،سواه4-مرؤلاماوأساطيرهمالأقدءينعقائدعنيعرفأنهظنمنوكأاخراهفى

-يخا،الهرماحبصإلىأ.غتاوتقر،حيناعالهمإظ!ارفىءفهمرغبة،ا"رمإعدادعلىمرفيناكعلى

الهرمباطنفىلانقثرالمعدةالمسماصات،تتسعماصمخهمبلوا،فئةالأصإنأغلبفىخيراتهفىوطمعا

فيهالثاوىافرعونبوسعيصبحوصلث،عادةبوتاالايوضعحيثالدزنلمجرةافربىالجدارحملافيما

والأقاءيص.والدعواتالتراتيلمنحولاممابصره،إإقيدمايقرأويرىأنجمانبهعلى

منا!!رلكل!اأصض!ايةفى-ر-تأنمؤلةي!اوتعددالأهراممتونمصادرشوععلوشتب

الفرعونبعثص!ؤرتعدةأخبلةزيها،فظ!رتزيهاللبا-ميندلالةمناَ!رأوضلأص!ابهاعلدلالة

يلكحوباءمالفرعونبينالقراتقديمعندتتلىكانت!ضيرةءفيةجمها،وظهرتتج!دهوأثادتوخلوده

القديىقياتال!ةمنوكثير،وءفاضهمالقداىبابالأرأمماءمن!يرفيهاوظهر،روحهإلىنفعها

و!ير،ملوكهمإلىبهايتقربواأنعلالبلاطوأهلوالساسةنال!16اشادالىالىمرفة

اطوادثعناددّثينق!صمنءثر'و،الوجودونشأةالأؤلاصالمقعنفيالمفكرتصؤراتمن

أورعتوألاشاكبرالعاسوعالأباببينأرالعلاقاتالدفيعنرجالرواياتمنو3ضير،!دةالقدالقومية

منتاوأ!ممنو3-ير،ت!او-ظالاَ-رةفىالمؤمنينقأمامنو3!ير،و-ورْإيسةويوستوأوز

ةجمها.الفراعنةسلطانعنتمحوراضهممنو!صير،وعقباضهاأ-طارط

أضهم،الموتبصدمصاوهمفىرأي!م!عنالمَونهذهفىوالدينالفكرأص!ابمجلهماامتعوكان

!ف!اطبونلواوقا،،18()ْلدحماءالروحوأنللا!رض!اب!سد"بأنيماخهمبإيحةصرعباراتاءشفوافى

يىوفروووول!ن،وعرض!اطولا-سدكتحللقدد!:الحالبطهيةرعضىصديثفى،فرعوضهم

يهىعاوذلك.اءرالواضهافىسالشهتىخهدأى،،(ا>)Aالحرهغلالاتفىرعت!ثهدفوسر،تبئ

أروا-!مأنروايتصؤلم،الخلىديوتباعتبار!ابرهم.لحة!المفرطاهماكل،3منالرنمعلأضهم

طاية"-ءال،4%اصوأخيارهمملوكهمأرواحرواوفؤ،روهاتممؤمماوإْ،ؤكااحبيسةتظلسوف

--ثالاَ-رو1101نعمِوتستروح،شاءتثصالشمسءبممببصحبةتستمتع،المنظورغيرعالمحافى

.ساءت-.ث-مىرر!اعليوفط،يثاءتصثبينالةرا.ممرأىنمكقبرهاإلىو-ؤوب،شاءت

اب!اأص!أن،المثاللىبيلعلذلكمنيذكرو،الأهراممتونفىب!لدينوافيإلالأدبواخنلط

يرقىيى،فبأنهcاكاسبينلفرعوخهمب!ثرواصينأعمم!ىأوcزح!افرعونهمبثرواصين

ويظ،ر،ؤجمهااظلمودلهوي!صبعرو!ثغاأحمديعتلحيثالعاءملكوتإلىموتهمد

)018(،474.Pyr

)181(Pyr. 285 -a o
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ال!صدءلىتىإ-"هأنيم!نية.منوأوماديةوسليلةيزكوالم،الخالداكيرالنبمصئةعلييها

ال،"إلىي!هد-ليناذ!يلوه،أجدمنؤممنوهامتوض!مفىذكروهاإلا،ال،ءإلى

اإ+بودجناصعلييثة"او،مرء-ناصءلىليماإاءالف!أ%وازيثق-إةاوت!يلوه،درجعلى

-:ناوص!؟لموه،ا،نمالمق-ابالم!مرى!يىمرى-ثأوصزيلوه،بىتجلرأبطاليهإرع!واالذىتحوق

1!"وديهامر4ءمودهيص!بحبريثوذلك،علإيناءلإلىالنورمدارخ!يرقىوالثهسأ!ىمةلجم!لمق

-بن،رالهتوعبيراتراتيلادىصا"عا?امل!وتإلىبروء"يآم!اىو!لموه،ميمقاك!ع!أوالززير

وشخيم:تن!يمفىمعهيقولونوي!علنه

عبيركو!لCالبخورفاشتعل،الوقودعلالبضورووصخ،الوقودواشتعل،الوقودعذا"

!رهتاعوأ،تابالأاِأي!اعبيرمتاهوأ،ابضوواي!اأا،لمكعبيرتاكوأ،البضورأيهاا،لمكإلى

OAT)"...بابالأرأيهافأ-بوه،بابالأراي!ايحهعهو،بابالأرأيها

ودون،بهأرإذندونا-،ءاإلمىقىقىسوفؤرعوضهمروحأنالمفكرونضضللمأخرىوعصة

(اةرعونا)ان،نظرا"امطءافىماكائخاطبونفيالوافقا،أخر)5فى-ب!اصعالنعيمةمرورىشرط

ا(Ar)(مقدسة!ةبهوءمدترسولتاهأمماوإْ،نفسهتلقاءمنيأتلماحضهو.عدءا،مقبل،آت

شوفرقدوهنا،ا-!ماءاربعندم!نهيلغأنقبلمةدسةعليابي!يرةيعبرأنةرعون!معلأنوتصوروا

،أوالدفةهوأصضولىصين،فىجانبعلصاثنان،بعةالأرحورالمعبودبخاءأفيلمجذفقاربل

وأ،ينادىوابمرةاطىءشاعلىفيقف،انلإصاقارباهذاثللايتوفرلمإنأخرىلىبيلإلىيلجأ

نجيراطق5(ميأ)علىا،ئمالمقأي!ط"بةولاابصيرةابانرعلىفينادىالأرضفىكاهنباحمهيقوم

هذهأماممبرأ،الأرضتجاهعادل،ا-مماءاتجاهادقصمليكهذا،البوصمنا!بانيار،قارب

)184("العظيمعرشهمالإ،أمالىمرزؤادسوفراقصقزم،هويبلغهاحتئجملهـاأمنيسبحأنيودويرةاصلز

عليهكانقدرهعظمعلالفرعونبأنيمْمهدمدلولأولهازفى،.ررلولمن31!راقصيرةااسبارةاهذهوفى

قبلالطءأهلمنبهايصمربوسدلىلتدمروسيلةاسماءاأماموءدقهالأرضعدلافىمنتحذأن

بأنلصةخادةعةعنآمنوالواحهاناأنعن-نممدلولآخرهاوفى،اسماءاربإلىبهايصمربأن

الرقصأقزاممنقزماؤيهاورو؟ءاىاآ"إةاهذهءغمدرتءلمأ"ن!وءت!ة"كاأعضنمإلافرعون!!

OA)!وأكرممنهأجملإلهقلبعلىاسرورايدءلأنيود

ممه*

(182).Pyr.,376 a - 378 a

)183(Ibid., 333 5! c

(Ibid., 88 - 98 (w

:أخرىاصتثهاداتعنراجع)185(

31-؟ص-5791القاهرة-لممرالقديمةالحضارىالتاربخفىدراصكصالحالحزبزعبد
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هذ.ومن،فراعض!ح"بعضحممددئصرعلالخامسةالأسرةعصرفىالخا!ةشاجمبعضدلت

لشيسس!فمراوءبعةالراالأصرةفىمن!ورعفىقصربيبارأيناهوالذىشيسسيتاححياةشجمةالتراجم

أعيادلبعضهمونظمأيامرمفىمنفلغ!نةرطسافأصبح4اظاسىالأسرةفراعنةءسبيلهوجمدثج

شممالأوائلالخسةوعاصر،قولهصدعلىيفعلهأنبود!لك!فىلأصدهمسكرتيراوكان،تؤيجهم

عصرهم،فىالأموراستةصارمنالرنمعليلةطوتكنلمحك!ممددأنيعنىممأ،وذلكمع!موممل

-!ودضصرفولم،عامابعينوأرئةمانحراتهر،جملهفىخصهاعمراأسرخهمكانعصرفةدذلكومع

أغدباتجهممأإْو،لحسبوشايلهاومعابدهاوأهرام"والآضة،ومعابدهالدينإلىوأهلهفراكأله

والاجماعيهَا)طبةء4حيات!م،وتطويرانلار%يةعلاقاتهاوتوسيعم3أرةاقتصادياتطشيطإلىجهد!

والفنية.والأدية

البعثاترؤصاءاعئادنقوشوهى،الخامسةالأسرةبعصرالتاريخيةالحاماتوادىنقوشبدأت

أوفدكم!ا،النصبسطوحوعلىالجبالسفوحعلوأحماصهمفراعنتهمبأمماءيممحلوهاأنالحكومية

.الأ-رالبحرلركوبأوفدعهموكاا،ومنا-4الوادىمحابرلاستغلالحكوء!م

انلامم!ةالأموةعصرخلال(جاردفىثقرأهاكاينهَبوأو)بونتبلادمصرعلاقاتوو!ت

إ)يمانهواكلاورليهَالحاالصومال4منطةجهايونالمصرقصدبلادبونتبلادو.قبلهو!تمماأكثر

طريقهاتسلكبعثاضهموكايت،)186(عصوومبعضفىا!نلبلادالغربىالجنوبمايقابلهامن

جاسوسوادىنحرجعفدأوالقصيرعند،الأ-رالبحرثمالحأماتوادىطريقشاليها

ابضورصردوااءكالدمتوردحمر،الأيسروالبحوظيجالسوثمالطميلاتؤادىقطراو،()187قالفوفا

والعاجيمةاكراشبهالمعادنكلنهاوذشورد،الحنيطوضروراتالمعابدلطقوسوالصموغوالمرواللبان

وحيواناتزاماأطريقهاعناستوردتممأور،اشفاوأدواتالحللصناعةافينهَوالأخشاب

.أذواق!موقىةىينهمقىوجالتىيةالممربالمصنوعاتأهلهامبادلةبلمقافى،باجنويليهاممانادرة

وردتأنهالا-ع!الاتهذهءورمنالخامسةالاْسرةفراعنهَثاقساحورعالفرعونحولياتوجملت

هيئةعلىءيربأبومعبدهتاظرفىءنهاأفرادأةنانوهو!ؤر،بونثتصاتمنهائمةكياتعدهفى

ا()وللسطوتها!لاضعين

وظهر،البحريقطرعنبفينقياو،البريقطرعنبفلسطينيةأجاراممواتصالاتواتسعت

كبيرةبحريةاكبصفيح!صا-ووع)فسهاسابقاالفرعونمعبدفىالفنانون!ؤرأن،!اؤفهامن

LVIII,;128,11؟.مالافريقىالئاطىءعلىبونتبلادوجودمن186( LXVIII20ركظsee

)18706-95,pten?؟site Ag!!!،3!لركب!دانتبونتبلادالىالقديمةالدولةرحلاتانيققد-ليىأنولو،!س

السويىمنالبحر

.BORCHARDTزUrkI.1246(لمه Sahure. Taf. VI. 91 f
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منالشخصلات،وكانناتوامليواوانليراتبالرسلعلامنفينقياعودضهاصينوصاشيتهالفرعوناص!تقبلها

.اسةير)918(اممَامبإضهميهومكانالذىا،تر-مش!معةزيهاالبارزة

اورودمناطقلاسضغلال،ادةالمضالسيكريةوالجهود،:ادةالمهالاهـصاديةا!لص!واسيرت

يةالمصرالمتاجرووصلمت.(91البدو)ْضغبهنوتأمين"،سيناءجزيرةوشبهواكمرقوالغربلجنوبافى

وتوفر.)191(العيا!ىالنفوذمننوعصيخذاكصبها،1ور،تقديرأقلعلىبةالنوفيوهنمنطقة-ى

جيوشهانتصاواتوفيمت.اللإ"-4ئلالقباعصاةمنيقفرضدءاصعمعكرىن!طسا-ورعلعهد

لسطوته،اظاءمينفيةعلىمحبدهجدرانعلىوأولادمخمموزوجائلالقباهذهاءأصيرتصوعلنبةنّا

الساصلإلمهوشاطق!مواحاخهمأنعلىتدلفامقموأمالضخهم.نكثيرةلاَلاف--وشهمصادرةيروتصو

.والمر!)291(امشباوفيرةكانت

الخامسة،الأسرةعمرخلألالتطوريىبيلفىوايمعةب!طىوالمباسيةالاجتماعيةالأو!اعو!ىارت

فزادوا،أسلاف!مفجهاصلالتىا)ءاروفعنالمثىءبعضتختلفظروففىيعملونأضهمملوكهاورأى

اتهرارهميضمنواولاءهمو!منوايضفىأنرغبةبدهموءماالشمسل!اركوخةوالأدبيةالمأديةالتزاماغم

منجانبمنالآخرينبابالأرمعابدةمضوأعفوا،الناسبينلهموالدعايةبةفحلهمالةسبيحفى

،وعحواالعليااطبقةالأهلكذلكوالأديةالمأديةتهمالتزاماوأزادوا.()391عاجهاالمفروءةال!ليف

عهدفىئهإنشاذءْ!راقاهأنكانبعد،الدولةصاءبأ!بر،الوزارةءنصبيلغواأنأفرادهال!ار

م!معءيراوزؤجوامعوموتصإهووا،)491(وصدهماءالأصكبارعلىالرابعهَالأسرةمؤسسسنةرو

يدىبةزم.ليتهمنأميرةبزواجيسمحأنفىأواخرممنواصديترددولم،الحا!ةأسرخممبأهيرات

هؤلاءءناهـددوحمحوا،()691قصورمفىبأئ!مأةمضبواور،(بلاسا")591فىيعهلكانسنب

وظهر.لشغا!اال!ءاية!وفرلدي!مومادامت،لهأأهلاداءهـاماباصهم3بمناءيرثوابأنالأبأء

يراسلونو،ممهمنةبأادفوظاتودورال!بدوريتئقدونكانوا،!مالونملوكالأمرةفراعنةمن

(98

09(

19(

29(

39(

49(

(o?

(69

,DTا( op. cit., Taf. XIII; Urk; ,I ;916 .P MONTET, donsاحدىقكالىوصرباسمئسعلى*هـ!ئه*هكاومثر

,MangeDussaud..نفهاا،درةالخامةععرفىاليهاوصولهذشكاهاكأنلولا،ايحةجزر 191 f

4578(.in,Z" ,S LIII,,55 .f (Athene Mus3ول!+،

1)9-1365591,,ASسؤinلأاك!!9!هـت.VI;Sذ.م",GARDINER- P +- ,T Sinai, IV- VII; BORCrIARD, op cit

1662،عامفبراير17فىهرام3يدةصرفىحديث،ايميرىوالترا(

D,op.,م!ا+I,f.ا( cit!ه!س!وله!

)1017,Urk.I8،إ؟لم"11الأ"ك!،*لأ*ةsody+،هـPETRI

تثصمونغر-لارعسخم:ام!بنغ!الخامةا،صرةقالأمراءمنالوزارةيللما(

.(03 5f!ث;op.cit8ولكثا،للا.see,)A

,Gizaا ،11) 3 ;11 ,V ,.f9 21f. )!+!*كاثا(

IDNKER.Ginza,.76ا( VII,.f023 MARI+ TTE, Mastabas,;442BORCHARDT, Statuen andStatuetten.

371

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


رسالةرسائلهممنقىماأمتعومن)791(نجطهمإليهمرساثلهمعلييردونوالمودةبعباراتوزواءم

أصدفىإليهء:4رصالةعلردافيهالهيقولشي!مرعيرهوزإلى!إصبإسه!االفرعون!بها

به:يوءفأنيحبممافجهاوءفهأياده

نكلألهصرتو..،اصد!لالحومهذافىاقصراإلىأرس!"الذىالتكل!الحدعلىجلا)-اطْل!2ُ
ء-!أي!ى

أقولوهأنذا،..حدأقمىإلىلىتقولاليروقماصإنو،جلاإىيستحبهمماتخدثيمفتعوف

أكرمنىرعإنالحق،مولاهيامستشار،مولاهعليهأشميامن،ءولاهياحبيب،باشراروأرددالاَن

.)891(66اكوفىلكلمَضيتهاايوماب!أبوغبةأيةلىأبدتلئناصلالدةحياقبحق،وإياكوهبنىبأن

ورائهمنأومنهأصابهمممارجماله-نرضىأنلِأبىي!نلمءنانلامم!4الأسرةفراعنةكلنوظهر

ذلك،منشيئاالأسرةفراعنةثالثنفريركارععهدمقرجملانوح!قصد،غيرعنأو،قصدعن

قصدءيرعنممنسأتهساقهوكزنوتأنطكهال!سلكوفىاقمراخدءة!لوافىءقحدأور،("رعفقص

بأنلهويسمحبودادهويخصهنإته!مةعليطمئنهويترضاهأنيأبلمثم،كبيرحفلخلال

نجأةالموتدههواش(لتاحأو)احواشهيرالوزأباهأن3خروقص.)991(مقبرتهفىلايتهقىصينقش

مانوالت4إسحاؤصاولفرعوناوأن،المل!يةا،*شماتإصدىإحاتحفلفىالفرعونبجوارفي!اوهو

بابالأرودعاممَصورتهإلمىوعادفشلول!صه،الخاء"عقاقيرهأوالخاصةالطبيةبخطوطاتهذلكفى

.2()ْمقبرتهدقجموىنصبعلىممهذلكيسجلبأنلولدهوحمح،عليهقىحمأى،أطهمن

ينسجم.مما،غاص!ةالخامسةالاسرةعصروخلال،يمةالقدالدولةفىالادارةشظيماتاتس!ت

الحكومهَ-!ازيرالوزوشأس.2()اْالأخرىصإضهمنواحىفىوالمأدةالف!ررقىمنأهلهابلغهمامع

أوائلمدهبهبدأ.،بكثل،الرابعةالأسرةعصرخلال!لهبدأقدوكان،الفرعونبعدالمركزية

،مولاهأمامالدولةشئونعنومسئولاالوزرصا،لباعتبارهأى،يمةالقدبلة4kاالعصورفىالوزراء

)791(233,GizaVII!51;61!*!ثا"!ل,.Urk.,1 ;62-06 QUIBELL, Saqqara, ,8-7091 ,97 f

3+.ط"*،917()891

991()0391-9291.S HASSAN, Excavations at Giza

.(.BREASTED,.A .R ,I.f257 (r

نأيودكانوأنهفي!همامصلحةلهكانأنهعلىيدلواحدملكعهدفىالحادثينحدوثأنفيكنينيفاعتقد

حزنهاظهرثممابطريقةا!خر3ومسمومهكانتأنهايحتملالتىبمحاهأحدهمافنخىالرجلينمنيتخلص

ايمانولكئفعلاقصدعرعنوررعو-لزالملكأنأخرواعتقدبتفس!الأولىالحادئةقرنار!ولكن.عيه

ففبحلولهويتوقعالعاتبةيتخوفجملهممتلكاتهشأنبقيةثانهامقدسةمصاكانتالملكعصاباْنوررع

رومه.وأنرخالملكفطمأنهالأرباب

)102(8091,,MuaaAY-.K SETUE, Index of *ames and Title of the Old Kingdomلأ.وللا",See especially

-redes Pharonemreiches..8091 .H,.W HELLS, Untersuehungen zu den BeamtخاDieVeziح)!،\لا..Aلهفى7ؤ

ieRentiteln،"!ول3ضاhes,91كا4 den Xgyptischen
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نظرفىأصبحواحتىمالبثواالوزراءولكن،باشرارالصفةهذهلهتثبتالرحميةالنصوصوظلت

بعدو،لخامسةاالأسرةعصرفىالشعب!فوفمنرجمالالوزارةولىأنبعد3خرشيئاالناكطجمهرة

ب!ضيخقلواأنإلى،دولغمفىالط:قىالعطور)زاءأودولخهمشثوناتساعإزاءالفراعنةاضطرأن

تداستهممنفيبإليهماشقلأنذكعلىوقىتب،أيدجهمفىيركزو!اووزراحمهمإلىالفعاعةسلطاح!م

تحوقالإلهينوبينلينهمالنصوصووصدت،العدالةأمناءالش!عبنظرفىفأصبحوا،أ-ضا

بسلوكتتعلقضهذيبيةتعايمتأليفءكهماثنينإلىالناسوفعسب،العدالةربةوماعتالحكةرب

مجتمعه.وإزاءنفسهإزاءورؤسائهإزاءالفرد

هوويولى،جميعهاالدولةأمورعليهتعوضأءبحتاصصاصاتهيرللوزاعضملتوعندما

الا!رافويضتلى،الملكلن01وللدللبلاطورئيساللعامحةمحافظايعتبروأص!بح،الفرءونعلىعرضها

!ضهأ،الملكيةلاشا،الكبيرةيةالمعمارالعامهَوالأشغالالمنشماتوعلىالغلالودضوناظزا!علىالأعلى

عمرمنذشلةبوكان،الس!حودورالمحةوظاتودورالقضاءدورعلىالأعلىالإشرافويش:لى

ممعئىممأر،)2ْ2(كعlull-!تحوقدار-سةبميريجعلهقضاقبلقبالرابعةالأسرة

والكابة.والحسابالعدالةربفوقالمعبودإل!عدالتهـم!ين!:ونالذيئالقضائيينالرؤساءبملمير

الوجهةمنعنهءبروالةبوهو،(العدالةضادم"بلقباظامسةالأسرةعصرخلالتلةبثم

الست،الدوررئيسولقب،العدالةربةماعتكاهنأى،(ماعتحم"بعبارةالدينية

.)2ْ3(!56!-ال!بيرةالستينأورطص!الدواو!-

،ؤيما-وجدكانتاىاالمناطقأو،فيوالدواوالدورلهذهالفحليةالاختصاصاتءنلجنهَعلولسنا

الدولة.فىالعلياءالقضالسأوبا،ال!يرةالكلواءمفىاالعإالقضاءدورت!ئلكانتضهاأالمحتملمني!قإنو

القضاقالكاتبلقبوجمد،((يىإب"القأةتلقبعنفةضلا،تهيماتنظلانمفماءكتملتوا

الحرصي!ىمماوذلك،،((و)مىبرسش"وىالش!وكاتب،(نمسابسشأو"يىش"ساب)،

.أخرىناحيةمنمكتوبةياتالش!تقديميعنىو،ناحيةمنا)كأضاياتسجيلعلى

ندرىشاولم!،ة3وال!"يرةالممالألقابمنكبيراعدداحياخهمشاجمفىنفسهملأالوزراءومجل

كلعلىإشراؤ!معلىوالدلالةأيدي!مفىوالادارةالحمصكزيهَتأ!يدإلىبذلكهدفوا.قدإنكانوا

بلغوا-ىؤجمهاتقلبوااىاالخضلفةالمنأصبيسجلواأنبهاهدفواأضهمأم،دولت!مفىوكبيرة"*يرة

2(.op.cit., No.,2,3; MARIETTE, Mastabas,.125 (y!+!ل..A

302();5 .f; XXVIII, 43 f3.2301ولتء;+،.WELL,op. cit.,12-01 etc.; MARIETTE, op. Cit.,228 ;904-704 .L D

.P..S.B.A XIII, 121 f
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مرىالمهأنعبيراءدعلالظبأو)المثقفينألقابجا؟ب!مإلىتعددتؤقدحالأيةوعلى.الوزارة

س!أوقى"أةبابأصو!،ا،ولةشئونفىدورهمالأ-تامطةوظل.الموظفينوألقاب(القديم

علمد)ولهازتهمرأو،يةياذمرلقبابحأصالأولاللقبأنيإوو،"نثرس!إوق"ولةب،(يتى

اللقبا-تصاءاتاتسعتلي!،(المألذكرع!*فىالتجوزمع)المأليةالشئونعلىتقديرأَ!رأ

البريةال-إرةبعثاتووالمحاجرالمناجماستماربعثاتيرأسونويخظمونأمحابهوأ!بح،الثاق

الحراسأوالجندمنفرقعلإشرافزميخطلبالبعثاتجهذهخروجهمكانولمأ،يةوالبحريةانهروا

الجي!ضمنجان!بذلكوءخوا،اسفناوأميراميرالجيمثربلقبأغابهمتلقب،الأسطول.نوفرق

بلقبتلقبواآخرونموظفونالاختصاءاتهذهكهموشا.الحالبطبيعةاسفنامنمناسباوعددا

.)2ْ4(ببن!اليمأقاأوبعينهامناطقعلىتةضصرمها!مكانتماغالباوهؤلاء،ياتالمأهـوررؤساء

وتسميةالأحمرالبيت3باالدأتاخزانهْتسهيةوأغفلت،تطؤرهافىالخزانةإداراتومضت

بالثاشةاحتفظوإنالمركزيةإلىي!لم41فىررنهماو-*ت،الأبيضالبيتبامميدالم!خزانة

البيتينبينالنصوصوفرقت.الفضة.لدىاوالمزدوجةاظزانة،.ممعنى،(حجيروى"اصم،وهواللفظية

الفضة.لاتا!مأ!دهماعلىفأطلةت،الموطن-ثمنوليسالمحشوىحيثمنول!ن،أحيانا

الفضةبيتمقابلفىالمزدوجالذهب.لبَفقالتآضحيناوزادتالذهب.ليتاسمالاَخروعلى

وظلت.)2ْ5(الأحوالأغلبيرفىالوزثخصوهووا-دثخصإلىياستهمارإسنادمع،إزدوجا

الافظىالازدواجطاجىالز؟صكرهاواضزذ،الغلالشونهىبالخزانةاتصالاالإداراتأكثر

يعرفماوليس.)2ْ6(المزدوجةالشونة.ممةفما،(يضْوق"باصميسمىفأ"بح،الأخرىحى

ود!ن،القديمهَالدولةفىاداص:لشمرا!بمنالشونهذهف!لمهماكانتمقدارعنالآن-ى

يمةدالةالدولاعصرءنالزمنفىشأحْرةوثاءقذكرتهط5-تذاكبدأتت!ونأنالممصتبهدمنليس

و!الالأرضلراء-مةوزقاذلكمنأةلهوماأووالصْمروالسبعالخسرر!نالضرائبهذهشاوحعن

.(702)لمحصولا

فديدزالولا»اظنتيوش"علىاكمرزيناةابأيمةدالةالدولةفىالأراةىنجظامتصلتوا

وتدل،البحيرةص!رررأى"شخةى"بهـؤإتهاهـءذزدفهى،يلطوجمدلموصخيىشاظةهذه

أغابهاويىبفلالمأئيهةوالمجارىالعذبةالبحيراتعلىتطلكانتا)ىالزراعيةاإدرجاتعلىبذلك

3وااظؤانةباسمعليهاالدولةت!ثرفالىالإيجارأراةىعكلمجلهافىتداطأو.-دائقهيئةعلى

(FAKUBY, op cit II. part "+ 7 (T. t;.5ااا izaول!!*!ل،,SeeHكه

.،(.A WELL, op. cit., .S ,28 and Nos. ,14 ,17 .91 -24 26 (T

)602(051,Ibid.,Nos.,6,01,2] ,17-14,24,25.31 Wb. IV

)702(.Ramesside" dministrative Documents, 4891 f4191جم,us!حER, The Wilbour pap!لSee, .A .H GARDI
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لمناطقموارفىهابعضوتخصم!افيلعنتجعدأىَاالإبعادياق!أراضىعلىتدلأو،المل!القصر

رجالمناليهالمقربينعليالفرعونفيلعهاالىلل!باتمساصاصهابعضتخصصكا،الأهرام

.ثولته)802(

لهبهمعليوزاد،المركزيةلحكومةممثلينءرداظامسةالأسرةعصر-ىالأقالمح!مواتهر

،(لأرضاموجه"،منى"تاشم"،ولقباالمحترأوىالةاة.!نى"س!اب)،لقب،(صعج"القديم

الظنىلتكلبفماهناوا!ر،زمامهمتولىأوالة!رناظرأى(»حتحقا"ولقب،مديرهاأو

.)902(الإقايمفىوالادارةالحمقصرهو

إقبواالثض!،تكار.نIrk،.لينهمومنالأقاليمص!مجانبإلىديمةالةالدولةوعيفت

كأمرةكبير".مم!ىيز%ممْد،ز!والمدلولغامضالقراءةغامضزاللالقبوهوش!مو""ورهجبلقب

استشار-يا،ءلسايكؤنونكأ!رةعلييدلقدهو"،ثمالصيدعشرةىارأصد"ممعنىيترجمأو"ا!ميدا

الوزرأءأنما-ررإلىينيههفرضوذلك،قضاياهفىويشتركونالص!فى!شونيزحلقفيمايرللوز

،(البمارالصعيدكأمرةمفتش"بلقبتلقببعفح!موان،لىياستهمرعليتدلباجملونهـألقاكانوا

عشرةوليس(مجو"كأمراتعلىيدلهوأو0"الصعيدثمرةيوتعلىاكمرف"بلقبغيرهوتلقب

.21()ْ"ثهسعينكأمرة"3بيرو"القمركأمرة3جمير)رلقبظهوربدورهينكيهفرضوذلك،فقط

للوجهيولوهأنالأسراتبدايةعصرح!ماعتادالذىالتخصيصأنيبدوفإنهصالأيةوعلى

استقرتأنبعدالصعيدعلىيخممبأصبح،الصعيدفىعاصتهممندولتهمحمبدأواحينالبحرى

الأسرةعصرفىالمضعحيصهذا!ورمنوكان.الدلتأقربحجانبفىيمةالقدالدولةفراعنةإقامة

المثرف:حرفيا)الصعيدغلالملىالمشرفلقبا!ميدا-كام؟رألقابإكانضافأنالخامسة

!!بلقبلقبوهلقبوهأعلرطساالمشرفينلهؤ!ءالفراعنةوجعل،()211(قبلكلةعلى

وح!موشئونهالصعيدشمرائبعلباممهمبالرقابةءاحبهإلىوعهدوا6"الص!عيد)212(والىأىً

.)213(أتايه

(GizaVI,17 .f (T-Aثا،ول!!!.See.H،9!+! Kulturgeschichte,,03,091991; H

تهم.وممنل!الفراهخةفورقجمدكثيرونوكانالعالىالقصرأظربمهى8عاحتضا،لقبعناهذيخنلفو(902)

,See،،,281;11.حمهم;o848،طه!!op.Cit.,;91!هء!م!ملأ!op.8!لا.91(021) Urk

(121)011-9013291،"،"tungءلمlverw!3ف aldgypt " sehen provinzىءBeitrage"ا!+!كاH

(212)271.f",+!قل!اet le titre "Mir!3،ل+"Le termegeographique"47;ح!،*وو!+كاه,inZAS, XXXVIII3!+!ي،K

قدكانوااذامماوتساءل،وزراءكانواالخامةالأصرةفىاللقبحملواالدينانوفاندييهدريوكونلاح!)213(

,see,Kass,.53!(262ص)الوزارةقبلأمالوزارةمعمنصبهمشغلوا op cit
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الأسرةعمرفىالوسطىالطبقةاهلاملياو؟راالطبقةلأهلتوفرأنسي!ابقةالساعلالظروفشتب

شقيدونيعودواولم،عصرهمقبلم6صلاةتوفرلأاثرعرَايةربالائالقيموايةدلمأتات!م!ال!من،مسهَنلاا

فىمقابرهمنذمرتوا،الراةمةمرةالأ!فىأمثا!مشأنكانكاملوكزمامأ!صحولمقابرهم.طشييدكثيرا

ةميداحك!ممناطقفىا!-رافىبرهممةاءتعلييعهلمواأنايمالأقات،ض-!م،(بولم،والجيزةسقارة

وأبهأءعدة-هـاتذاتمةوالىبرمقا-كامنةلأيثيدواأنهؤلاءخى.طاعوامت.4العاص-بانةعن

تإء!ملأال!خيرةث!لاقأهن3خركبيراوعدداوالصغيرةاحبيرةاثيما!متمأمنعدداوكنوها،!دذات

بنصوص"قابرهمجدرانبزخرفةواهتموا،نيدالثادتا!فىبنه!ررمتهميقومواأنتمنواالذينو-ررمهم

شوسطةالهادلةانقوشاةي!ا،ويضاعتاج!ي!4الوانوالأالزخرفبطاجبمايافىاتسهتاَصيرةومهأظر

ورع!ت،ضهامو!وعاوتؤّعت،ضهاناوحيواوطيورهافاساعلىءوروالنضارةابويةوغلبت،البروز

كانوامنإلىارتاوأيض،والاشقالوالنزهةلاصيد3باوعصوأنعامءياع.نيم!ءونهماكانواالى

،(الحال.طبمةا*!دامحدودةبماعات/و!ى)الصناعو-اعاتال!بة-اطتمنيتبعون!م

خأومن.والأتإعانردمرعايةومنرغدةحياةمنبهتهمونكانوا"!إلىورصت

مناظرهاتخوع-يثومن،الةىوأسلوبهارى?إعاأسلوب!احيثمنمقابرهممنبهيبسذمهدما

،عصرهئا!مبادواوينرؤساءأصد66قى"رقبرة،5وخارجهاالبيوتداخلاليوميةاةابتصوراالى

.إسىالفرءونء،دخلالطش"6حوتبيدىُربتاحلوزيرواخرى

الأدبعالمفىص!لدانلاكهوقدر،رة3اكمنواصعنصيب"6حوتبشاحالوزيرً!ذاوتوفر

جهأ،ولدهنصحاسلوكواالمعاملةآدابفىنصاغخلفاؤهلهوجمل"ئلةطوقروناالقديمالمصرى

وأسرتهنةسهبقرارةولدهعلاقةيئمأنخلالها،وحاولسنهمثلفىالشبانبقيةب!ايتأدبأنكأوا:

مناسباتاكأارفىاخوسطايا!أنإلىدعاهفيمافدعاه.ربهمن-قىعلىيجعلهوان،وقي!عهو!له

ليسهلر4مامعافىا!وسطيراىو،بدنهلبومطالةفسهم!"معافىاكوسطويراى،علأمهومناسبات!ته

.(421).نهقصيرةراتبعباهناون!ضنى،بقصالمقافىيىتعاوحوتببشاحموضوعلجناعاوقد.ؤوصهوص

تغأنبةيريم!صتىتجو"أنهى:فقال،ببنهالةفهىصالعلىولدهيدلأنحوتببتماحابتغى

."تعلملاحيث!ناكاسيكوبطر

.،(عالمبأنكعقلكت!غلولا،ممعرقكلzتلا)،:لاوقال،انيلاءعنون!اه

تتنكرةلا،تعرفهاقريةفىقديمعوزبعدفىاءوحزت،صهرثأؤكبعدارتقيتإذا)،:،وقال

يخركءنتخلفولا.الربهاتمنلكتأقالذىشائدُعلىتضكلولا،قبلمنلكحمدثلمأ

.،(أوتإتمماحظاأوتواممن

(.A ERMAN. Die Literatur, 45f. 21( f

55-6؟-5191اكتربر؟3العددالمجلة-"القديمةمحرفىوالتوجيهالنصيحةأدب5:صالحالعزبزعبد
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:الاسظعبحسنيهيوصوهولهوقال

أجله.منماجاءوي!!فىجوتمماا!ىحتىولاتنهره،الشا!صديثإلىتستمعصينشق"

نأشالساءيواسيهأنيفضلوالم!صوم.ظلاء-"اِشى-ىقولهعلىالساح-ؤمنأنيحبفا"ظم

!"الةؤاديرجأنالاسيآعحم!نشأنومن.4لإءاصيقضى

:حولمنويكرمنفسهيكرموأن،بدنهلمطالبيئضعألايعظهوهولهوقال

+حيثلاتدرىمنالناسأطراك،(أكرمتمأى)جيرانكإلىوجهكوالتفتبدنكسامإذا"

صاحبهعقلوتعس،حبهمحلءخارهأصلقدي!ؤنف!نه،-سدهوأطاعالفؤادضلإذاأما

نفسه.عليهجرتهمماوساءو-!ه

أطاعومن.وصدهالىبزضلمنبالدفءيشعرمماإْلقلبفا،الىبأتباعنفوسعزتولةد

!"نفسهعدوكانبدنه

والجشع،والتعالىالكبريجنبهاأناهفأوص،نفسهتهذيبإلىولدهيدعوحوتببتماحواشر

،دارهبتأسيسشكفلوأن،يةالفروروا-جماخهاكللمهاأناهوأوص،الانتقامورغبهَوالحقد،والنهم

فيهدعاه،لينخرمصي!رريث!فهذلكمةابلفىحدثهول!نه.زوجتهوكالياتعيالاونفقات

:،وقال،ا:وسطواوالبساطةال!رسبيلإلى

نأتأبىفالنفس،المتص4ساعةتبترأنوإياك.العرفتبَهاوزلاولكن،ماحييتنفسكساير،

يبىاثراءايواتدُوعندما.دارك-*ولمماأكثرالهومشئونمنتستنةدولا.صتت!اوقتيفسد

!"ا"لباأهلإذاالزاءيجدىفلن،القلبيستمتعأن

ئلة:شفابنةسالدنعماأمورمنبهيترلمابواجهبأنيعظهرهو،وقال

.فيدظ!ا،(يعودلناكلالاصاومعةمن!زرجمماؤان،حيامادمتالوجهحمع"كن

فيهاولدهؤدط،اكمبرفىال!راعةلثناإنماديةأو!ليةمنحوتبلضاح-باليمتخلولم

،وصد!منهمالخيرالتماسإلىيصرفهأني!ألمول!ضه،أصهممني!نمفماالرؤساءطاعةإلم!

يتهلا!نكفاواىس.مملهفىام!لو!قوااةفساا-وازنهلايكفلماالديننبجامن،كألكاذسنمالا

:لولدهفقال،الرجاءوذلالرؤساءتملقءنيغنيهماالفردية

...بعهلىا!لحسبتقالمنالرجمل"

!لنة"ىت!لىأتا!منالرجلوليس

...أ؟راضيراتمنمحرومغدهفىهوذاؤة،،ةاألضت!تلسوإنسانيؤ!لوقد
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يعاله!لالمنفىاءهيتركأنالىينغىثم،هناكأءئلسوفوبقول

تحقق.الربأرادهماوأن،لمق2تدبيرماتحققأنهذلك

"...بأكا،لكالأربابماقدرهأتاك،لقناعةباتحياأنعشمتف!ذا

."إرادتهعلىيعزضمنهووا!لهول،الربإرادةوقالرزق":وقال

كيناتموضعو3!تهاالشمسبديانة،انلامسةالاْراصحرللا!سرةالثلاثةالفراعنةعلاقاتكات

دهشورفىهرمهفيو،رعدونحورالمعبودإلىاحمهمن!وحورأولهمنسبفقد،عدةوتفسيرات

معبدايأمثىءلمولنهكارعجدوهورعاسمفيتداخل3باإصىنيهماثاوتسمى،!يرابودون

،4اسفىرع31!ينتضعنونجسثالثهموتغافل،صيرأبودونسةارةفىهرمهفيو،؟صلافه!ج

إممئهايتطاخللمأحماءثلاثهاهرامهمعلالنلاثةوأءلمق.سقارةفىفيء!مهو،معبدالاي!يدولم

يض!نواأنلِأبوالمنةسهالوقتفىكانواوإن،)215(ةحةالأرأسلافهماهرامأحماء?سعليرع

."6رعأىًابن66صارعلقبًالىحميةالقاجهمديإجة

أن!اأممحفرالمصادفةعنكا!اتأتتقدالملابساتهذهكانتإذا!االاَن-ىيعرفماوليس

نأبعدومعابدهرعإز)ءأعباغممنتحففواأنالفراعنةاولئكفيهأأرادممَصودةسياصةعن-نم

إفثماء.عنازلواو"،حيغاأساحهمفىاكهتضمينعنفتغافلوا،أعدادمكزتكيةشأنازداد

!جديدةيةدنصولسياسةمقدمةذلكمنيجعلواأنوأردوا،3!.حتاباحمهالمعابد

منيكنلمالأسرةملوكآخروْليسأنشبيحليواقيموشوتسيجفريدكلتواغقدص

الميبيةالةبائلأميراتءنكان!أمهوأن،الىابعةالأسرةملوكنسلمنكانوأنهح!مهاصاب

المنماقةبأهلممأوروجميراضهمالةيومبأهلفيهايتمانلإبنةباقاموأنه،الفيومحدودمنالقريبة

خر،3بعضفىوانتمرواحروب!مبعضفىهز!وارجالوأن،أيضاأبإوسالىالمذدة

هوجمددهمااظهروكان،والعاداتالعقائدفىيجددأنواعظاعالعرشإلىأءيراهووصلثم

أصداثالىفيهأواورصسأصلافهوعقائدعقائدهرجالهصكاوقد،4هرداضلالأهراممتونينتدو

.21():!ده

مننةمصهالوقتفىفللمإنوحبكةمنتؤلولاقراكأعدةعلىرأيهمافىوشنبيحلشوتاعتمد

الايبيةالقبيلةاءأصأصدمعظررالذى(؟)وقامممنونيسامميبتقرعلاعتمدافقد.اةشعال

L,R013,222ع)01'1( .f; Mitt. Kairo, XIV,401 .f; WZKM, LIV!ح!أ!كاه"!ل
)216(.DasWerden der alt- Agyptiechen Hoch- Kultur,773 f;822 .f and references8،3!5!ط،.J
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جذرانعكوأبأءموزوجأتهمأصاءهاوص!ورعايهاالخامسهَالأسرةملوكئاقرعمماحوتغاب!11

.)217(زهسهالأميراسمالاممغذاواعتبرا،لسطوته*ين.اصلاهيئةعل!عبده

ورواوصهرمهإلىالمؤدىعدال!الِقالطرجدرانعلوْ؟سرجالممةظهـءورهشبيجلواستثحهد

يترجميرهمتصو،ورأىليبيينفر3م،)218(جوعاجهلكونتكادونامظامابارزىالقوىءكويافرادافية

للرزقاقاساالنيلوادىإلىالترولإلى-ا"إض!ميىسع!ويدلصراصهمفىلاقوهاأ-،!اافىأءبعن

.وأبيدوسقوصشرأ؟فىامتدت4منطهفىللإةا!4وطلبا

أسيوىلحصنيينالممرمهأجمةصورمقابردشاشةإصدىفىمصرىممنظراخرىواسثمهدصة

وأنصأرهونيسلثورةمهدقديينالأسيومعيينا،!رقىاعيكونأنوافترض،)9219نديايدى

بهف!ذ!تايتىنديةاسمبينواممهبينيقربأنوحاول،خطيخهمضفيذعليصاعدمأوالليبيين

.(991صترا)فيهاأوزيربأخيهفنكستا،مبودأنالأهسامءَون

ومنهما،هصمهلىويخسمجلهااىااتمونفىمعينةعباراتعلشبيجلوشوتواعتمد

الرابعة.للا"سرةالاْولالراىكانرأي!15فىوجب،-بالا!ووريثبائه3وريثبأنهادعاؤه

الأبيضا!إجأحرزوانه.الليبيةالحوافعلتقدس!طتاهماوكانت،وحتحورتفنوتابنوأنه

العظبمبكسووأنه.باخوسيدالظيم"بكسوباعتبارهًإ!ايأ-نوبفىالعظيمليالأع!الموطنفى

لمنطقةمعبوداحريشفوكان،"6يشفصءابننهوأ.إةاولالفيومفىهذهيتشروكانت،يتفىشر

صفةلحورالعينينا-رار،وكان،(العينين''Jا"حوربينولجنهالصلةعقد.وأنهالوسطىممرفىاهناسيا

"حوروركابالمعبودت!إج!4علىرايههافىيدلعاوذلك،الشعاعينذوبأنهوءة-4"نصوصوأن.الليبى

مناساجاالإقليمارمضناوناو،وكانالأنعوانوانه.الصفهَبنفسيوصفكانالذىقوصإقليممعبود

عصرملوكاست!بهاالىالمورةإلىراي!-افىيرمئوالة-لاء-برتهءلا،نصو!4وأن.الصعيدأقايم

ممنواشقم-وفهفىوالناسالأرباباحتوىكأنه!ؤرةثم.3أنصعنللتعبيرالاْسراتبداية

التاسوعأربابعلسيطرةءاحبواعتبرته،بارئ!اقبلمنالعدا،علىأميناواءترته،عارضوه

.22()ْوتجيلهطاعتهإلىوا)ثمرقوالغربوالشمالابئوبأربابودعت،أنفكم

بأنقولهماعلاعترا!هناكيكونلاوقد،الفروضصصلةفىوشثبجلضوت3راءشاللا

علىيخصبالاغراضول!ن،عدهحوادثإلىفيهارعزواقدونيسء،دفىالأهراممتونكتبة

ولقاتهيصوروحمدهحوادثيصؤروب!ضع!"يسَكونجس31ز-،وردضكلبأناعتقادما

)217(082..BORCHARDT,Sahure,،1، Taf. ;1 SPIEGEL, op cit

()218.XXV,491!، f45+ء..famine." in Bull InstلمءDEJOTO*, "Une representation de l

)921(.hasheh,pl. IVةPETRIE, De

!8!3عي!ح؟Op.5ألا،3+7.لم(022)
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الذيئالصركأهرام!ونكررضهاهرمهفىاممهتض!نتالتىافىؤنأغنبأنيلا-ظانهذلك"بابهبأر

كذلكيلا-ظو.ضاء4أجملهممنالفتذكانتلوكاوأظهرصهااممأغمإلىونسإتهاع!دهتلوا

،وصدهعليهلايصءمرذلكص،لهموراثتهوتأيمدب!موتشإيههالأربابببهضونإسءلمةتأكيدان

بهمباأرعبدةاءإوةفىكلن!مرغبةعنسواء،كا!ميينالمصرالةراعنهَبينمشاعصهو!أإْو

.أنفس!مإلىالدينيةالسلطاتكأردفىمغمركبةعنأم،وأتإع!مينالكثير

ؤ!ىادى،مةالراالأسرةسلالةوإلىلبيئأأإلطونإسنمسبردوقراقاالاريخهيةاقواقاعنأما

-،قراءتهفىمشكوكاممهناظرساحورعجملتهالذى!3)وق،فا!ممالأهوامشونقواكأمنالشكإلى

لمة.لقضاس!يكونأنإكمعإنأقربهووإ.مما،لأميراس!يكونأنالمستبعدومن

وعموءذىيخرب!أص،عصرهااواخرمنذبعةالرامرةالأ!ع!بفىتداخلللمبىفرعوجودوافتراض

إصدىتصويروهو،اللإيالةرعافاربهقالالدىإسالأسأنءديخهَبحوثأو!تأنمد

أساس،اللإ،ياترداءبهيش!يضةعرئطشراذىورداءفرأءأوأ-ربثمربعةالراالأسرةأميرات

ياتالممرغيرهامنعندمايشههلثوبهاظهروحيثالم!تمارالشهرإلىأقربشعرهايدو،حيثصررف

.له،دها)221(السابقات

()221Giza44!*ك!*!ولوول;.W.SMITH. A History of Egyptian Sculpture and?.P inting, .p,143 1p

.7.(NecropolisII, (Hetep- Heree
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وزهورطور-84سكل.

دقيقةرفيقةفيةونفاص!يل

ا!لمامة(الأسرة)من.ءصر

يخبق!هـنيةاوهكدببة-94ثكا!

(ا!لىاس"الأسرةءحرمن)
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رللا+كأهـ-كالبقا.للا"ك!جثالصحرا.جاة-05شكل

الأع!يوىندباحمنحهاجمونيونصعر-51صكل

(937)صالاد!الأسرةعصرأوائلاوالخاسةالأمرةعصرأواخرفى
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السادسةعصرالأسرةفى-د

(.م.0223*ق-0242)

بنةابوةلمرءميرةإزوجاكاننهإلىأالظنتحهو)222(!شالفرعونهودسةالساالأسرةسرأكان

،()23يةخوتدىبأيرةاخرىبعدهاوجقئنهوأ،يقهاطرعنالعرشاعتلاء4شريسباكأن!وأ،وناش

ما!الاشهذا!حوإذا،)224(وناشعهدقبلحبمالذىإسسىابندكانتان!ايعتقد

الجديدب!رلحكهثم،ظلهتحتلها)سابقةا!سرةفرمم!شلجمعفىكأبرغبةتفسيرهامكن

.(والبحرىاقبلا)الوج!ينصضىأى(»تاوىمحتب"الحورىباكه

بذ!اهتمامعايادةزفىإلاونإسهرمنصوصعنلاتختلفنمهوءاوتضمقلىةارةفىكأقامهرم

شوارعفى-و،أساعهمقابربعضوقامت.)225(بهالمتوفىالملدت!بيهوتأكيدهاأوزيرالمعبود

!نعتصةطعقاقيربتفاص؟لكبيرةمصريةطبيةبرديةظ!4انالمصادفاتوشاءت،شممرا/يم!ن

.)226(خوىأطبائهكبيربقيتهاوألف،الشعربصيلاتيةلتهو!جلهاأمنصخأوشيماْى)أمهأ!دها

*إ،thoع8باسم)وذصهقتلوهحراسهأنندونماروى،إذأحبماغيرعلىكانتكأنهايةأنويإو

أبيدوسلحىقاأنهوإ)يهـاإ!ا!"يمكنماوكل،نقض!اأوتأكيدهاإلىسبيلمنليعرروايةوهى

وتجاوزتسقارةئمةؤاذكرهعنتجاوزت؟نما"وسركارع"باصمكأبص!فرعوناذكرتاوتورين

اظناإلىذلكودغ.)227(السادسةالأسرةعصرفىعاشواالذينالموظفينبم!رنصوصذصهعن

قدق!يرةفزةلغيرالحميلىأنيستطعلم،وأنه)228(66زوجتهُوخويةمن"وش؟6للفرعونولداكانبأنه

)222(

223()

)224(

)225(

)226(

)2*(

Go-.1!!؟هـ.111-901 -, Teti Py amidCemetriee49181,5;حي,.rk:ئأ.L..R ,I 147 f!طي.!م!،GA

ايضاصقارةفىكبدةمسطبةهيئةعلىخويةمقبرةعلىوعئر،ثرةفىهرمهيئةملىابوةمقبرةعلىعثر

,LesPyramids des Reines Neit et Apouitحع!8!ه!ثه،;in Bull, Inst. Eg. 3e eerie, ,X 85 fهط*!+،

Egyptof.,.26139ص-مصر:وثاندييهدريوتون the Pharر!!+*!ثاaire 3391; and seeسحأبم

31.9491,,H.STOCK, Die ersten Zwischenzeit Agyptens

هرمهلْىكتىسبةهاالتىالمتونبعضمنيستثفأقثبيحلوحاولالدلتأهلمنلتىثارتاعتبر

شمالىيقعاتميمالىيختسكانانه،gallشرقفىأثريبربةيسةAللممبودةولداامتبر!هوالتى

الرقية.الصحراءبدوالىأصلهمفىيمكانهويرجعأتريب

44(.SPIEGEL,Op. cit.,,7147+,5,831 .S706Anm)

152,inZAS LVIII3!8!؟ول،!!هـ,62;4.!!!!!!!ل.Pap

,TheScepter of Egypt, ,I;125 and compare BREASTED1!ول3!3و;,List,34; Turin Pap. IVه!4،طول

703.492,5،.A.R

228()1.831,,.SPIEOEL,Op. Olt
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هذافىايضمانمماوريالشمقءيرأخيهبينو.؟نهالعرشعلىالزاعودب،سنواتأرجعنيدلاقئ

وعلى،أبوهإلب،ذهبماضلافعلاحمهفىرعاممونهن،وكهنتهاالشمسبديانهالنزاع

أ-ىاونيسالفرعونبنتإبوةابنلأفهكانجصاىظلتكبىفة3ولكن،بىأخوهذهبإليهماضلاف

،حورالمعبودبنؤتهفيهادىباممالحموولى،عليهفئغلب،أبجهاعنأجمةإلىالحمشرعيةنقلت

يستعينأنرأىثم،دندرةبهرحتحورالعبودةبؤتهفيهآخرادىاساواتخذ،؟قرصاحورل!وهو

يرعصوهو،اممرعكنهجديدااحمافاتخذ،رعومعبودهمالشمسك!نةالىشقربوأخيهب!ملاح

.)922(ينالأرةحبيبأىتاوىصىباقبوتلقبالقديمأونوربأتومالمعبودءنبغؤتهادىكا

،فيوس"باصمالإغريقوعرفهالأول!إ!إميىباممالتاريخعرفهالذى،الملكهذابحودو

السادسة.للا!صرةالزاهيالعمربدأ

**

*والاجتماعيلأ،السيابحياتهافىمتصلةتطؤراتالسادسةالأمرةع!رخلالممرثحهدت

السياصةءالاتفىالأشذاتالشخصياتمنةيهاوظهر،والنوبةفلسطينفىبجيراضهاعلاقا!اوفى

خاء4منوثلاثة،قاكابىونرعصوولداهالأول!يوهم،منالفراعنةثلاثة،والاقتصادؤالحرب

ناخت.!ووحرخوفوقومالشعبافراد

فيها،الأفرادل!بارتوفرأنه،لامسةا:الأصرفهعمرخلالالسياسيهَللا!وءاععرصخافىأصلفنافقد

أسبابوأن،المأديةوالإءكانياتيةالاعتبارالقيممنواسعنصيب،!اصةوالكهنةالموظفينو؟ر

تأثيراافراعنةاهيبةفىالتقاربهذالِؤشأندون،ذفيئاشيئاازدادتفراكأتهمبينوبيغمالتقارب

!دوالمالفراعنةوأن،بالذاتأثيراللفراعنةوال!!انالموظفين؟ارولاءفىيؤشأنودوق،بالثىذا

صين.إلى-!نمنآباصهمممناءببينإلمقرم3موظةربمأبأءإلم!يعهدوأنفىبأسا

منبأضهمفراعنتهابعضفزؤج،السادسةالأسرةعصرفىيقينالفربينالتقاربسياسةواتهرت

ر؟أبأءيةقىفىوتوسعوا،23!)ْموظفيهكبارأحمدابنتىمنأحمد!وشوج،موظةيهم.)ر

ليف"الت!بعضمنيخهابدالمعايحرروننواكاالتىالإعفاءاسيمصوأزادوا،(rrl)قصورهمفىموظةيهم

)922(71.06..ormate!ئ,B Die!ئLI،*! 71 ;.f .H MDLL2،ثحةinكط!+!+،,.ER,op. Cit., 015 f!كاه!

زواجعنودأجعتتىالفرعرنابنةزوجا،خد،وكانومرروكاىيجمنىأيراتتزوجواالدبنالموظفينمن)023(

؟38صىراجع-الاولببى

()231.ZAS,LXIV, 39; Urk. ,I 692 f؟Urk. ,I51.2 f
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جان!بهأخسرواوإن،وقهاطرعنالصمعةوحسنالكهنةولاءيكتسبونو،مليها)232(المفروءة

نؤائنهم.مواودمنقليليخر

شغلوهاالىالمناصبأموكانت،السادسةالأسرةعمرخلالالموظفين؟رأ!ةوزادت

عنفضلا،الصعيدوالىومضصب،الحَبيرةالأقالمح!مومناءب،الوزاوةشصب:وهىثلاثة

الثلاثْ.المناءبهذهاختصاءاتت!تتظرجكانتكثيرةأخرىمناءب

علواأوء،ود!المفى!لو)الذينالفراعنةومحصياتلسمخصياتهمتباالأقاليم-كامنفوذواختلف

امتأزبينما،وفضلهوتو-يههالةرعونأصإلىإقليمهفى4ن!اطوجوهيرداغلبهمفاتهر،خدءتهمفى

نقوشفىالفرديةوتاشمالشض!تجمودا!بميوبهدواأنعلىأفرادهحرص3خرقليلعددجايبهمإلى

أهلهابينبالعدلرواطوكيف،فيهاالأمنووطدواأتاليمهمتعميرعلىعلوا3يفف!ثرحوا،مةابرم

م!!مجاتإلىفسحلوا،-قهاالشكليةالتقاليديوفواأننةسهالوقتفىيأبوالمدان،وأسعدوم

عاشهنقو،يد!صامالح!مهؤلاءومن.ئهإر!اومنهعلالقربوحرصهملفرعونهمطاعتهممنءورا

مقبرتهنقوشفىوافتخر،-وفيةتد!اسيو!مديريةفىءنطقةوحمالم!ادعةالأصرةعصراوائلفى

وعقبانالصحارىذئابأضبعأنهكرمهءنو%،إقليمهفقراءوال!سا?لوالشرابالطعامأغدقبأنه

وسأئلهمنوذكر،إقليمهكصادياتلابرعايتدوافتضر،جمهاتضحىكانالتىالمأعزبل!.مال!ماء

صياري"جعلثم،فيهالمهجورةالهَرىكمميرإليهالأخرىالأفالمأهل!رةثحعأنهالىعايةهذهإلى

ح!مبعضحمعةمنبلغو.23()ماعيهصعليالماعزوأعدادشواطئهعلالمأيفزأعداد،وزادملاكا

وقدعوهم)الأولياءممحافإلىيامرعارف!مأن-جنذاكيمالأقا

اءطرارااءعلرواهمأو،ايمهمأقاح!ممنالقويةالشض!ياتأصإببنشاطالفراعنةورضى

ضهاونإلى،اوبؤدىأيدي!+.نالسلطانانفلاتإلطالنشاطهذايوّدىأنتخوفوا،ول!ضهم؟الرضىإلى

ليهمم،أقابح!مالاستقلالعلىمنهمالبعضفيجعأو،م3عاالمةروض!ةئبوالفراالتبعاتأداءفىلح!ما

الح!م؟وأبأءؤبية:وما،ي!ينقدوصيلتيناصتخدامفىالتو!ىحيقطرءنالتطورهذامعالجةلحاولوا

منصبوالىدةعا!ثم،(2م5)،مليهقاأحمتولوااذ!عتهملطايخلمحواو،!مءأوفيايثمبواأنلافى51رمقصوفى

ىأ،عليهاالمفروضةالكاليفمنممينمعبدقوقرابينهدماليلهاادقافباعفاءمرسومهيبدامنمنهموكان)333(

كله.المعبدأوقاتملىالا!فاءيمممثم،(أولاصالحهبمراماةيدأأنه

.inJournal Asiat,,1691232 .f; HAYES in .J .E.A,4691.3 f!هلأول"+ص.A

الجبراوىديرقومقبركه-.ظ،لأ.97.8-276()محها

الادصةةالاصبدايةلْىادئووالىايىعنانظر)234(

)235(39,Urk,I251 .f; Kass, in ZAS. LXIV

.fr.XXXVII. 39 f.وALLIOT. in Bull. Inst
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ال!صيى،مرائبةعليالةرعونباصمبالرقابةأ!ابهإلىوعهدتالخامسةالأصرةاستحدثخهالذىالصيد

نرعصيع!دفىاعيدثم،الأسرةملوكأولكأع!دفىيإوفماألنىقدوكان،ح!مهوشئون

.مد3ما)6!2(ابئع

مواطنكبير،لجنوب،لوااكفىبجيراض!امصروعلاقات،السادسةالأسرةرقصأسراربعضصؤر

هذهعايهادوتَالىالجدراننقلتثم،بأبيدوسمقبرتهنقوشفىحياتهقصةدؤن،"6وقيدممطً

وأنهكأعدفىالوظيفيةجاتهبدأأنهفياوقص،المأةىاةرنامنذالقاهسةمتحفإلىالنقوش

قضاياهكهالوزيرفىشاركوأنه،الأول:يءيدخلالفيهمحققااثتغل-ىالبلاطمناصبفىارتق

صدثثم،الستهَالقضاءدورفىوممل،اظأص!4لِاهقضاكلفىالوزيساعدالأءعلياو،الحا!ة

ندرىلاأعيوهو،يرعمرهاوزمعفي"اثكتمماور،اتتهأصفىإيمتسالملكةزوجتهيا!همان

عندباتادبوضراوهاإصدىعل3صاأو،زوجيةخيانةيكونوقد،حقية-4عنموبهداشيئا

الفرعونازو-علىا،صصأو،زو-16بعدالعرشبلوغهخوفضرا!هااصدابنماءعلياص3أو،روجها

معها،الح!قيولىبأنوقإلىفعهد،وصدهبا)ظنزو--4يأضذأني!ألمبيىويبدوان.فسه

(.Tr)7فرعوولالىورخْلتيجته6مئفردابهفقام

أنهأخرىناحيةمنمجلول!ضه،ؤيمالمجماقرارعنولاالنتيجةهذهعنشيئاالتاريخيسجلولم

،خوىيد!وكان،!دهفىجرجمارجالاتأصدإلمىيصهرأنفىبأسايجدلموأنه،غيرهاقئوج

ولدامخهاوأنجب،(؟وفاغابعد)أ%خهاشوج!م،صفىععهدهولىمنهابوأفي،4ابذفتزوج

ى-نعمزيما،الأولىالمرةهىوكانت،)238(كارعنفر(الثاق)ةيبا!عأصببعدولىالعرشخر3

.الأميرأتغيرمنةواحمهؤيهافرءونقئوجاىا،الاَن

منمملأ!مهوؤيماالحدودخارجلجدهوايممفرءونهبا!م!اوقيعملأنالخارجيهَالظروفوشاءت

!رات،قبلهأو!يعهدخلالفلسماينأراةىعلىتوافدتزقد،البلاطوتحقيقاتالحاشية

تعيشالتىامبائلاأوالرمالبدو.كلعنى"عاموحريوشع"باممتنالمصرمماهامتقطعةبدوية

مصربينآجارةاسبلفهـددت،القد؟ةيةالأمورلل!-راتبدايةكانتأخهاويحتمل،الرمالعلى

برايه"وفىإلىيزم!فى.الاثرقي"اك!ماإةههمرءدودوتعبرباتالاءطراشإ.أنو-اولت،وجميراضها

263ص-محر:وفاندييهدريوتون236(لم

)2+(98-885491,,.BREASTED,.A .R ,I,492 703 .f .H GEODICRE, in J A 0 S

(238)253.des Mon. 'd Abydos, No.ل!أول,Uric,1 11-71 91 ; MARIETTE
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وخامسةالبريقطرعنأرخ،تقديرأقلعلىتA-خسفىلخرج،صدودهاو!ايةم!مرصتهاوة

صدعلىبالنجاح!طها-لاةوتكللت،ؤ!كاشةبينزج!االعدوحصروا)بحرالبرطريقعن

وتيييقالحربصةعنب!تء.اراتبضع،عنهامجلهاالتىالنم!وصمنلِ!!يناو.)923(قو،

.عهدهفىالجيوش

ليمالأقاوأهلالمدنصاباتءنال!يرةالاَلافء+ساتإصتهتحتجندملكهأنوققص

إياموواداإرثةقبائلمنلم!رالموا)ينالنوبةأهلعنفضلاالدلاجمافيوءنواكحماإء4بي!الجنو

بمينألمزمنطائفةمعهوأوزد،اذحوباءمساهمالذينلمصرا،هـالينليداوأهل،وكاووواوات

الدينهورجالوالموظة!ن

ةأخط-"ر!مفى4حكلعلىشتبوأنه،وء4!يرعلىابنودم!ير؟ءنمبأنهذلكعلىوقوعقب

نعله،اكأعحبأو،لججليصبرءامنءفيكعمرةجندىاغتمحبأو،زميلهح-ندىتصازعأنصيهدثلم

مناطقبجيشهجاوز-كأ،ىشيرةمنءقىةسصابأو،يةة!ءنخرقةجصتدهأصدخهبأنيحلثولم

حورنب؟قةوسا،إلمجوتببةبواو،يىَحمااثايرةصلزارر!ره-دءل!اوزأو،اكسزقي4إاكحما!ررودا

2(م)9ماعت

و-قتيل،أسرمق،ن3كلفىعادةالحروبءااِ:هـتبماوفىخاة!هاالتىالمعاركعلىوشضء

فرعوةإلىرغ،ء!رأرضإلىة*م!كرهوعاد،ان!مرةا.م!اعيهتكللتولمأ،وتدميرون!ب

كلبدأو،اتصسبعجإشهسلامةخلاإاأكدا)فرمنبيماتأ"بسبهع!وعقب،تقريرالحرب

:للمثاسبيلعلىفقال،..وكذافعلكذاأن"رر...!المأا!ايشعاد:تةولبعبارةفراضصطر

عاد،حصون!مأسقطأنبعدسالمأعاد،...الرمالأهلأرضدصأنةمدصالمأالجيشعادلا

.جراوهلم"...الكرومواقتلعآيناارععضخربأنةمدسالمأ

،ألأَلافاكأمراتبلغتأن!اادىصين،صيىشهير!افةتصوفىالمبالة"منوقتقريريبرألم

ير،وءخيرةكبرةصفىالمموابجمادةعن!-دوالمجنودهأناد!صينالمبالغةمنيبرأولم

أهلأنعنشمصريحةيخيةتاردلالاتمنتخللم،مبافاتمنتضم!صهممأالرنمعلروايةأن

عاوالهجومالدفاعلأغراضالبلادإءكانياتمنواساقطاعايجندواأنعلىتعودواعصرهفىالحم

رجالوأن،جيويثهمفىبهمؤاواستعاوالليبيإقييناكو.خضإضلاصإلىاطمأنواوأخ!م،أواخهاآن

؟لاءيذكرون!موالجنودحماسثيرونكانواولحلهم،الحروبضلالصسومنصيبلهمتوفرالدين

علالقادةيهاونونكانوااترابضاوأن،الدينتقاليدعلىوالحرصوالرؤساءلح!موالولاءبابالأر

.نفماتلةاءمنأ.وابما!متفتحأويفنحون!اا)غ!المدنأهلىمعالعفاهم

+صد.فئكحصينهادمنهىباصمهالمنطغةودمية،لنفرولقبهوحورنبماعت)923(

(.cit; d3128تn !7 ,S ,1918 ;012 BREASTED,)!ه!ه!مم"po
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بمثلينعهدهرؤساءأنعن،بهوافتخاره،الحد!ودمناطقداضلجنودهلمسلكوقوصفونم

الجي!ق،فىعةالطاروحتهايبمحاولة:،وهـىوا-،تبعهَأرالقيادةتبعاتمنيقدروننواكا،شغصهفى

علىوالعمل-،المدنيهين!واطنهـمبينوبيخهمالزاحمروحوتغلإب،هـدالجهبينالشقاقدواىوتقليل

.امدوانواالن!بمحاولاتوعننصيئالدعنرجا،تصرفمناسهبة،ؤونةالج!شيدقئو

زاسطين،فىبجيمضهتوءلنهأءن،ؤجمهاوماممرواالتينارععسوذكره،بهحرولمنطقةوصفهونم

الكرمل.-بلءنقريبةجاردنرألانياها3هـذه،"ال!زالأ؟ف"م4بامنهاءشطقةذكروقد

مم!-لمزماتتكنءنلم،إراتاءنعدداالمنظوميرهت!ريةخهافىوفىاقارددهااالجاسرثسلامةنأيجدوو

عبرتالأؤلعلىهـ!أو،فعلانمود2صد!ثعاياصوءياتض!تض!األيحتصمماوإْ،وصدهالشعر

.24()ْةملالجإخ!ميرجونهالمةيمونكانأملعن

بضحالحمفىشاكهالذىشعصولدهعدفىوكته3يعهدفىثمارهاوقجهودو3تت

يته،كةايثبتأنوقطاعوايت،الصعيدعلىواليافنصبه،تهوفابعدباطعاستقلثم،241()سضين

كيسيرالأولاشلالا!ورفىكبيرةفواتخمسلضقعلىفأشرف،4ك!وكمفالرغىعلىعدهفى

بوتتاقماح،ءثللمولاه-اصحةبنهدماتعلىالقياموأشرف،)242(وال!:دانبةاك!بلادالن!كأىالاتصال

بانقروممائدة،أسوانغر*أبهةءاجرمنالأسودنيتالجرامننمو!ريم((اط!بوتتا"حماهكبير

لاتضدامهابةالنوفىاللبخخثبمنواصدآعافىسفنكبيرةيمعخو!ناعة،ص-خوبلباسترأمن!مة

بهذهالقيامعننفسهي!كأىأنالرجلوشاء.أسوانجرايختمنالملكيةالمشاريممطالبنقلفى

تإررها،فىوجرأتهمهارتهاستخدمأنهذكرة،القديمالحربىماضيهس-وىإلىشتفعلمالتىليفال!

الملاصةظطرنظراعودهةجملمألوفاذلكيمنولم،واحمدةحريةبس!نةاكهـبةفىأجهةإلىذهبصين

وصين،فأطاعوهال!جاسةناة!خاعةبةالنوزمماءإلىأوسوحين،فيهالمشاغباتةوبخالجنوبفى

عشريبمةفى!شاىئر-مسةعنءهـضمايدينومتراثلا"بنعنطولهايدينص!خةعهَناءعلياشرف

بالسفينةعادثم،حتنوبفىيةالمرصبانرالةماندةصخاعةعلىفيهأثرفالذىالوقتنفسوفىيوما

المأءظةمنالرنمءإ!أمانفىجهايرسأتوايى-طاعتقالتحارفصلفىتفإلىصتوبمن

!)243(النيلمجرىفى

القاهرة-الممريةالحضارةتاريخق-"القديمةممرفىالصكريةالتربية":صالحالحزيز.عبدراجع)024(

918ص،اإ62

)241(79.E DIUOTON, in Anti. 3 ,4791 ,56-55 See 5!1، G kRDLNEa, 55 cit

اللاهـمطالباحصاءعلىمرتينأشرتأنه،الصميدعلىوالياباعتبارهبهاتكفلالتىالمهاممنونىذكر)242(

أهلهومجهوداتوضرانبهالصيدمنتجاتمن(عليهاالاعلىالميطرهوالملكباعتبارعامبوجهالحكلومةأى)

ء-(BREASTED,!ل!cit,)032.-،-ة3

1،ألأ)32.4ء)324-)243(
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الجنوبإلىشيدالذىالثاقبىهرمعدا،فيمادقارةمنطقةفىالسادسةالأسرةفراعنةاهرامتجعت

وءهفأجمارهاوءخرأنجام"بساطةفىالخامسهَالأسرة51!امالأهرامهذهوشاجهت،بقليلمنها

فيهاالدفنجمراتبدرانعلالأهراممتون!ث!فىويخسهرمسنةعلوجرت،ومقاومتهامتافغا

أيضا،المل!تأهرامإلىسبيلناوجدتأنالمتونهذهلبثتماثم،ب!االملحقةالجصراتبعضوفى

آخرالثاقيزو-ىوو-بتننيتوهرى،الأسرةمؤسسكأزوقيإبوةالملكةهرأفىفنق!فت

.)244(الأسرةفىالبمارالملوك

،الأوليللفوعونثيلغابعهَأرالقليلهذانؤ،القليلئرالأسرةفراعنةتماثيلمنيتبقولم

جاثيماثالثوثلى،اطفولةاسنفىأمه-رعلجالساآخروء"لمه،الرض!اعهَسنفىياعارأصدهادص

ولىبجوارهيقفويدهعصاهيدخكقلاراجوثلمه،بهلرناباقرلِقدمالمثبابسنفىكبتيهعلى

اءافولة.اسنفىياءارنرعصعهده

يكثلهمأنعلىداظنمأإو،يعهدؤجمللماوكالأو!اعهذه،خيلعليتالن!فنيجرأولم

الجلالب!مبفوالقداسةو!مت!م!،بابالأروأنجاءبابالأرحمأتوفىدائمأالر-!لةسنئ

معيظهرونو-ين،وش!وخانخصابةفىيقفونوص!ن،أب!4وتعالفىعرو!هميعتلونصينوالوقار

يمثلهوهو-ىالأبهـ4مظاهرمنتماثيلىىفنانيحرمولم.ريقةبؤةأو-بيبةزمالفىبابهمار

يحسبدأ،ولقابعدون!ر-16ع!رهعرةاجمديدة؟راءيخفعلنهسهفىالوقتبدأولكنهجمعا2رصغيرا

ر-إلىبنوصوره،ياعارة!ؤره،مل!ناإنساي!نوإن،شىءكلةبلإنساناي!فلبأنهمع!ا

اعح!خابتعهيرهابهربينوالمكاالإنسانبينا)ملازةعنيعبرأنفىلاصكربأنهيث!ربدأو،أمه

.)345(وال!و!الرءاخالقههنيدكى-اثيماة!حوره

مقابرهمؤةاقت،آثارهمعلىوالاجتماعية-أبةالم!م!فتهـك!وازديادالأفراد!إرشاءوانعكس

،وتفرقتالمناظروءوضوعاتالنقوكطوتعددوالف!امةاسعةاح!ثمناظامسةالأسرةفىمقابرأمثا!رو

البلاطرجماكبرمقاهـىالحالةطىجةألخم!اوكانت،ليمزاصواةمرالأبينومحةأما1انات-باإينبرالمقاهذه

كايجرىومقبرة،صروكامقبرة،مقبرتانمنهابهءايىثحهدوأش!ر،وابيزةسقارةفىاىالعاحمهَقرب

ا،نةوشةبالمناظرجمدران!اأغلبوامتلا"ت،الأرضسطحزوقجمرة33نحوأولاهاوتضه:ت

الاشتاعفىعظماؤهموأسرف،نقو:حمهموفىحياضهمفىالامتلاءطاجاحهمراياءأشواست!ب.الملونة

اشةورامنبهياءفىالأيتصلىماكانبخفاص!لبرالمقامناظرحشو؟ونافنااتعمدو،حياضهمبرفاهة

)244(.,amide'd Oudjebten, Le Caire,;2891 Les P، ramides de Reines Neit et Apouitع،+G.!+):28!+ La

أ!حهأ3هـ3391

02لوحةTryص-المحريةالحفارةتاريخفى-"القدبمالمصرىالفن5صالحالمزيزمبد)245(
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نبما-إضهاو-ماصيل،المترفىنيرآد!اكاناىا"فدران-نجا!يليرتصومنوزادوا،اقلائدواا!لستعارة

،لالعوومناظرض!أأالجنازات-نجاءيىتسجيلءقأسايجدواولم،ؤكلاصيح!اوأفراسحهاوأحماكها

ؤجها.واطزنوالب!ء

نأفىيرالتصو-ترددأنفلم،المعيثىوالتحررالفكرىالتحررءنواسعبخصيبمجتمعهمواشغ

هذابعضوشف!ح،:راةجدرانعلىءؤرهاالتىايوءيئااط.إةمناظرعلالتحررهذامظاهريعكس

منضضحو،وسقارةالجىيزةتاظرفىآ!اتورالرا.عين؟ونالفناءورهالوصاتثلاثفىا!حرر

يةحرعنأ!:يرافىحب"ذاكنيناةناايةحرتدهـجت-دأىإلى،اكلاثاللو-اتهذهبينالمقارنة

.إثإبمناففلتشاوفىيئةالجرالحركاتتأديةفىالراقصاتتدر-ت-دأىإك،والراز!حاتاعأوص

ي!بمَانواشانرشاقةفىلبقاغمويرفعننصفيةملابسيرتدينأخيات!االأولىاللوصة!ؤرتفقد

فتها،صات!مَففهف!افة4زشفانصمةمملابسيها-وارنيةالاؤرتوص،إةالحا4إالبااوضاع

وطتمجهفىماتماياتعاريهـاجوارلثةالثاوصؤرت،زغنرشارلإظبمادلالفىلخلفاإلىتلمنينوصؤرخنن

.!أ%تها)246(كتفبهـاتلاءس-ىيةالعار!اسازيهاالوا-دةقى!ثلاثصيئ

فم!ووهوعامباصمبةالنوبلإدأهلعنيعبرواأنعلالقديمةالدولةأهليونالمصراء-اد

عنيعبرواأنعلىواىادوا(فنحاسونطةوهالعبرانيونبهوخرجبىالنوأىيانحسىا!ماق4وت)

،وشرس،(معخرأو)ومخر،إرثةو،يامإو،!واواةأو)واواتمثلالمحايةبأحماحهاطمَهاهنا

أهمها،كثيرةلاعتباراتنتيجةباشرارج"علاقاض!آوازدادت...)247(وكلجا،وإرثث،ثووصا

أمينفى،ورغهخهمبيةالجنولحدودهمكواجزءاأموانمنيصبئالقرالسةلىبةالنومنطقةيينالمصراعتبار

اكزصعلالاعتداءإلىالفقردعا!اماعةيراالتىالمستقرةءيرقبائلهاشغبمنوالحدعندهاالحياة

ايىتخدامهابدأاىايترالديو،ك!اجرإصازة1محاجرهااستغلالعليوحرصهم،التجارةوقوافلالحدود

ا،-ءسونة،فىتاطق!إالتجارىدلبالاأسواقزتحفىرء.كمآ،،تقديرأةلعلىبعةالراالأسرةعصرمنذ

.ناغاتات!او-يواونبا*-4انط:.،تَجاغا4الغتام!ودانأ؟رضللاتصالووسيطاسبيلااتخاذهافىورغبتهم

والزيوتوا،لمسوجاتالأبيصوالعسلالعطرةالدهوننصوصهمتذكرفيماإليهايصدرونوكانوا

والممايفيئأالنعاي!ثد!وربنوسوالأوالعات،والمأثوالفهودالض"اعجلودمنهايستوردونو،فىوالقاضا

إمثاتهيئةعك4اساديىاالأسرةعصرءلالإتوالرفيالصلاتهذهووضروت)248(يض!أالغلالممأور

تأديبية.وحملاتيةتجارورصأ،ت4كشؤ

62لوحة-السابقالمرجع:صالحالمزيزعبد)246(

)247(.AH GARDINER, Anc. Eg Onomastica,,174 ;f JUNxER, in J EA VII,121 f; YOYOTTE, in Bull Inst

.I,93 f0;لأ,.F EDEL, in Ag 3 tud, 51 f ; Kish91تة,104,8بر.D.DIXON, in .J .E A1،ط176ة،.fr

(MA134)الوسطىالدولةعمرقبلالنوبةمب3يمتضلوالمانهميبدو,.see,GARDINER, op.Cit)
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هـيماصاجمه،إيىوانح!يمركان-عد؟،افي-محنذرةالن!عوشوع!ال!جمألبأ،وت!غل

أهلها،معنجهأور!ا!هـاوإدو!ايئبيدالنو.اللهجاتوعر!واالنوىوالدمالممرىا-لدمبينيحتمل

،يرىإأعاءئ!مأب!ان.انجنصوصومجلمت!هـ!عو!دراينإ-لمترارؤيىاءلةابألكلذوجملوا

.نا-تيوحرخوف:اشاناثراعثرهمأوكان،)924(ناختيبىو،وسافي،ونحو،وحرخوف

يقين:إطرخلاإ،سلمكقالثاويشعصا،ن!ينعدىفىلجنوباإلىرصلاتبمبأرحرخوفقام

وب!أ.بيهالغرا!حراءءبرالوا-اتبينت!حلوطريقأ،ش"القريبماوالدروباخهراىيوازيقاطر

يب4قرتقعمنطقةوهى(يمأإأواياأو)إياممنصمهآَمعهبا!و،إيرىأب"صبَفىرصلاتهأولى

اقاطرب!اي!صشفأنلملمأرادنهأ4رطعن4نصوصفىوذكر،25()ْقالاالشلالحولالنيلمجرىمن

4؟astد3؟)6؟إافىالؤتلكإلى wit ا!ث!افي-ةوصوحعلييدلعطوذلك(،r؟!

ةامثم،ش!ورصبعةرص!4فىحرخوفوةضى.251(شىء)كاقبلءاتجاركان!صشةاأنهولو،عنده

ظِنزيماوقماع،ال!اجطر-!هطسيقاطر؟يهاوسلكجمدوسأمنيحتملفيمابدأهاو،نيداكا4برصل

الشلالزرلبالأوردىدنقلة%ؤيهأالمحيرظهههـرعلىمترا؟لمو1725نحوودي!-ونإيدل

يق"طرلثةالئا4ر-كفىحرخوفوسلك.)252(إ-ابهوبهذ!افىقضاهاشهورنيدثمابعدوعاد،لثالئا

اقوافلاتسلكةالذىينالأردربيقطرنةسنهأيحتمليقطروهو،)353(بيطوسأ"منالواصة

حرخوفوقص.أسيوطإلىمنهايمتدثماظارجةاوا-ةواور;دار،نطقةإينيصلو،إوما-ى

علأنهاالظنيغلبليبيةئلؤ:او!!افحو،قبائلبينويامإئلؤ.ابينعانزاءادفنهأرصلتهعنأخبارهفى

إءلاحعلفعهل.تقديرأْلعل!ىلميه"واء4-كأوامتدتالنيلغرباوا-اتايَئطرفىلظمرتاْ

انتطبهالتىاكءارةسبلتأمينعلمنه،وحر!الدىا)علرؤيئالمحيدءسعاهإظ!ارفىمنهرغبة،لين!صاما

اكأادعندقدودَنطفلا،العرشولىالذىفىالثا!يئعدفىالرابعةرصلتهحرخوفوأتم.إ)جمهافرءونه

اكتشفأوزارهاالتىييةالجنوالمناطقعلينفوذهاْلتشارلملكهيؤكدأنقةاله!ر-*تهءتعوداته

)924(4.f3كا,.BREASTEDop. cit. 333,.f 356 f;القراءةعننيابقراءةشجرجىالدكتورويفضللأ3تُأ،1.ط4-لم

see,.J.لمخوسابنىلبقاحتالوعن.لابنىالثائمة .E,.A XXVIII, 16 f

ص!دنرويراها،دلقلواحةفىويرتوبراها224خ!جنوبتتعدىولمالحجربطنجنوبىديكسونيراها)025(

الئالث.المثلالحتىتصللاولكنهاالئانىالشلالجنوبى

GARDINER, Egypt of the ,.hP101; see also;176أ.op.cit., 04 ,f;54-53 YOYOTTF,, op. Cit*8!ه*"

09!ل!كاهـ،"alto،ءقي07

ثوما-!صخورملىالاولببىفرعونه3وااسمهسرلىخر2ممرىالكئفرغبةالىأباهولبقسبقه)251(

.DixoN,op.)ارئةمنطقةيكئفأنأرادأنهوذكر،نريهلوثلائينبنحوكورسكوشمالى cit. 47)f-

الممرقللامريكتينالاوربيينناكتثات،البعيدالعصسذلكرواديعببمماالتجارىانكففكلرةوليت

.شىءكلقبلستفلالYواالتجارةيتهد!كانالحدث

(op.cit, ,44.55-54 (ray8ء*هول

(op.cit.,)177كبىهرمانيمنقدكماالصحيدفىهوبلدةمنأو)253(
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علواعتاد،جزأهاوضيرهداياه!وضيرقاصعرهاشيرلبلاطهيقدمأنعلواعتاد،الهاالوءولسبل

اغادممأالرابعةرطةمنعادثم،)254(عصةصمم!فىجزا،والتشريفيةالعينيةفماتالم!قىيغان

cvyy.بلاطإلىنجبرهكتبالسودانأسواقمنعليهحصلقزماعليهوزاد،غيرهامنبهيعودأن

طريفهَبرسالةحرخوفكابعليورد،نفسهاالرصلةبنتائجاهمامهمقاعشبهالطفلإثافاهغ

المطلقالوراقالنظاممساوئنةسهالوقتفىةيهاؤيتبدى،واْنجعالاخهاالطفولةروحفيهاتتبدى

لعحلةبالم4رسافىحرخوفجمماوأوصىءخير.طةليدفىبأسرهادولةامورأزمةيضعأنبىأاِلاالذى

جافيعليحوطونهحرسالهيخصصانفىعليهوشدد،الفزمسلامهَعلىوالحرصإ4إاطفمورفى

ليلة،اتكىضصكأمرنومهضلألضفقدونهو،بالليلمو؟يلازو،ا،طءفىيممقطأنخشيةالمركب

اهمامهمنأعش(الأفق)س!نالأرواحلمءمنبهلااقالذىالقزمب!ذاقيأءبحبأنهلهوصرح

يحلملام!فأةي!أظأنسا!(وصلبهإنووعده،نفسحهابونتبلادوممتجاتالمماجمأرض.ت!ات

.(TOO)وأحفادهأولادهبهاي!تزءكافأة،ب!!

بعض-امفعمل.المعابدوفىياءوالأفىالفراعنةمصورفىتلنةبأدوار-ة:!ونالأقزاموكان

بعفحهم،ومملورؤسائ!ملموا)ج!م4الخاصالمؤلمياتعلىبعفح!!وأؤ،ن،وال!كاهةالرقصمجالاتفى

لهموكان،ا،!ابدورقصاضهاطقوسأدا،فىبعفهمواشترك،الحلي!!ناعةالدقيقةالصناعاتفى

.256(ال!بيرةالجنازاتصاسيمبعضفى-ؤدونهمعرمدور

ومن،يعهدفىخوفحريدعلحمدثكاورا!هأوماالسودانبلادءنعأبونبعفحهموكان

رونص!االاَ!حر3بعضكانحينءلى،)257(مسةالخاسرةالأمنإسسىالةهـعونمياأفىحدث؟بونتبلاد

.)258(نفمم!مأ؟فيالممرءنآكويناوناقصىالقامةقصاريئةءن

أقزمااستطاعؤقد،يينالمصرمنكازواإذاشالا،ادا؟مههء4آالأززاأولَكأوءاعن!نولم

،وقئؤج371(نمص)راس!ةالخاعصسالأسرةيةغافىوال!فينوتالبلاطفىاصبك!يرةمة-لىأنص!ب

(BREASTED,.A .R ,333 ,334 336 (Tot--!قطر،-للقى(الفرعونأى)حوررهةيبثباْنهنفههيمفوكا

(Urk.,124,14,012,1).3.+المعيدرأسفىالصحارى!دلوعلىالجنوبعلىالمرفوأنه

5++*،91201.ء)،25( .A .R 351 f"!!3ءkrU

)256(.rk.01,128;15 Z! .S,3918- ;.f2 BREASTED, op. Cit11-1;ئأ,H.JUNKIER.Giza ,V Abb. I

.BRFASTED,op.)361باورجدىيدصرجلباتى،257( cit128ة,Urk.)Iاليهأشارالدىالنصسياقمنويفهم

."الارواحأرض"سطهابعيدةأرضعنديا2وتخيهله8يام35أصواقعناشترا.أنه

J..E..671،*!185.م)358( Aكه!
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وعصأهءور-4جملونأتجاعبعةأرءنمالايقل-صس"مواكبهفىيخرجوأءبح،أءيرات!اإحمدىمن

.)925(ءظلتهلهأمونيرو

لِ!طبحدد

عنونم،ووفىحرخوفج!!دب!!د-ليهاوماالسفلىاضوبةابينوممريينالأعورواستةرت

محورفىالخسالف!اتبحفروقفيهتك!لالذىا،خروعينورأنشىطءنرعصأنالأيضةراراهذا

و-ددواوواواتإرثةوءجامناكهـبةزصإء4إ!وفد66،لجبلاظ!رواعتلىفدازارهُو،الأولا)محلال

ا!ألفىصوف-ِسلفهب،وداتناختبأسانصاموأص.26()ْطكهوولاءهملاطاع!م

بمصتىيموكان،)261(الثاقيعدأوائلفىبيةافيوالأقطارفىاكجارةسبلوتأمينالكشف

بالشدةأغرا!"شفيذءلىواستعان.المسيطرالنلبصاحبأو؟نمسهفىالمتمأى،،إبحقا"

،الجنوبغزوفىمريةالمصالتجارةتاس!أنعهذلكعلىوؤتب.خر)262(3حينابال!اسةوحينا

اليماسواق31بر"نوكانت،)263(دنةلةءديريةأقصكافىكرماأستاقإلىحينذاكوصحلتطاور

.والسودانبةاةرابين-ولىطتالتى

هذهقراقمنوشبق،فينص!وسواصلبونتبلإديمةالقديةالتجارمصراتصالاتواتهرت

-جميلءيخاءعلكأرئإسهء،ركبهشددأنه،حوتبخهتميد!مصرىملاح!غلأنالاتصالات

واشتع،صةعشرةإصدى،أخرىنا-4منبونتصواصلعلىخوىرئجسهوخ،ناحيةمن

.)264(وهناكهناشاهدهمما

أيهاالطبقىالتطورأنإلى،السادسةالأسرةصكّصرمنالمرحلةهـذهنزتتمأنقبلن!يرأندو

يفةالطرصورهمنبقيت،وأ-ع!االوسطىالطبقهَإلىخد51مماوإْ،وصدهمالموظفين!إرعليقضمرلم

بجانبالعامحةإلىيوافيهأنمنهطابيرالوزأنمنايفهم،وعصرهيروزعلىصخيرقائدجمهاردرمالة

أنهعلىيدل.داع!4القائدفود،حفرتهفىعايهمالكساوى-وزعصى،طرةفىتعملا)ىفرؤظءن

فقيقةأدناعتراضهلا،وأبدىلوجمهوجهالجنداعلىؤض!له-ط!رأنفىرئيسهياءكبرصبرارى.(نحملم

توزجأما،اهاالمغءنليهإأوكلمالأداءإ)ي!ا!هـأحوج،كاملةأيامبستةالرضحيةيقتضىطلبه

يد.البرأ!ابمعإليهأرسل!اهوإن،قو،حدءلىوا-دأيوفىيغأقفيمكن،ابلندعلالملابس

)925(26..JUNKEE,Giza, ,V Abb

06(Urk. ,I ;.111-011 BREAST !,D op, cit., .318-317 (fl

بهاوجدتالتىالفخاريةالاوأنىيعتقدانبيوسعباسانولوظول،*ع!*85+أ2ول،.343،أأنا.4.935*0ْ350لا؟".لم)263((

إلدولةعصرخلاليالمتإجرمعوانحاوصلتهممصرهمعنككنلمالسادسةالأسرةفراعنةأسماء-عليهاونقئت

حاثيةا2؟هعى-ممروناندييهدربوتونلكتابترجمتهأنظر)الويطى

()264141-014.,Urk.I

R,in,3ة7،أ؟أ*)265( J EA!س!**ططك!in Ann ,.S -XXV, 242 f; 51 Ia; A,كاه!*.B.

13-26ص-1157القامرة-القديمةلممرالحضارىالتاربخفىدرالات:صالحالمزبزعبد
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افاسعاأئفصل

يةعصغللااعصر

(م.ق21ألقرنأواسطإلىم.قكز23الةرنأواخرمن)

عاماتسعين)-ثرمنْأيحمأنلهقدرثم،و-ألاأه"،اثصانؤسانده،طفلاامرشاقالثايورث

الذىال!ادىا)خم!تنفسعلىأوائلهافىالبلادأ.ورسارت،قديم.عرىملك-مم!امدةأطكألوهى

الذىالمل!الزاءحيثومنواصاارصىالداخلىالشاط-ثمنوذلاث،4أسلاةعهودفىعليهسارت

تعتبرأطلالهمابة،ايالاقئالممبدلىبهددحقوأن،أسلافهأهراممن)برأهرمالنفسهي!ثبدبأنلببىكح

شواخهمواتساعليمالأقا-كأمسلطانازدتإدث-5منثم،أسلافهمعابداطلاليابقامنوأمتعأكل

يضوكتمتقدكالبفو.اةابوسبلالهاداتفىاكحررإلىبوءِاوميا!م،إلاطار-الjشوات

.الب!رىلاوجمهواخرلا!جديروز،يرانوز!بئء!دفىلمصرأصبحأنه

سلطانازديادلايها8،وء2اهرهالضمفمظان.نتفلوالأ--والهذهتكنولم

ثخصيةجانبإلىوزهـديات!مثخصإت!مإبرازإلىأدىوإنزذو،شاغمواز!يا!الأ!الم!كام

منوكان،ممهخيرايمنلمنهأإلا،!نممالمصل!ينلمجهوداتالأقالماسةادةإلىوأدى)1(فرءوضهم

بأنفمه3زيهايذشغلونض!-قةيباسةنصحمملأيختطواأنعلىكلنهمعددايج!رأأنصدهعنزادلوثماول

فىالدولةمصا!حةرعايةعن!يراأوقليلاالانصرافإلىذلكأدىولوأقا!همفىسلمااضهمب!وطيىو

الح!مأولئكيظلأنالمنتظرمنيكنولم،العاحمهَفىيةالمركزالحكومة-قوقاعاةصوعنجموع!ا

،وعقاب!!المركزيةالحكومةرقابةعن.ممبعدةداكلوا01،الأةأ)يمشئونورعايةالحمعدالةفىسوا+عل

.cr)أهلهامنالعظمىالهالبيةدونأقال!!افييراتأصرهمبعضت!ستأشأنالحوادثمنطقمنوكان

يكنولم،سيىءووجمهطيب4،وبمنو-16لمالأةاح!مصاطانلازديادكانأةذلك!هومعنى

وشىدول!الصاعتعمليةقوأماصةافىيهَالمركزالحكومةمادامتاليءوج!4منلخوفمجالهناك

خلالكألكاطالواشر،الااعةأ!ابايديخونونحو،1وا-باغميعرفونالح!مداموما،شئون!ا

فىعودهاأقالى!اح!!و-اليةالمركزلح!ومةاصالتجدلثم،أسادصةاالأصرةحممنالأولىالعهود

وشاليف-وختهبهاصبدتالذىقاكايءة!دأواخرفىخاصبوجمهالميوبوتضخصيَ،الأخيرة.

!قالأقاليمح!موكان،يدهامنتفلتالزمامبدأوهيغاوقلت-ءومتهفىالضعففلبحبهة

ح-الفرعونأناحدممذكرأن،ددلتهمكباربمفىا!صةفرانةبهاخصالىالنريفةا+كرامصورمن()

ح!لته.خلففيهايحملونهوقيةبمحفةله
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مجرفىوش!ممحتع!باحقاوهواكأبرلأبأحهممناص!بهميثصهـر3!ماشسافزاد،يق!مطرفىمضوا

فىعلء!حاطماللإشرافالمركزيةاطممومةابضدعتهالذىابنوبوالىمنصب،و-ملواملوكهممنمنحة

صيىالصمح!و!،)2(شنممنةرلقبماواْتحل،وعموشذىغيرمض!-ائهاأصاسةبعلوالإشرافميدال!

،و-قوق!ات!اما-و!إرسةأوامرهاتفيذعنعاجرةشبهفأصىحت،الهاحمةح!ؤمةعندممأقاموارد

الحماعأو!وعلءاي!اللثورةالشعبئفوا2واشمدت،دهاصتصعالسضطظواهروأخذت

ولم.منها-شيةدونالأرضفىفساداجذ!افىبخماستمانتالذينإرشقةاالجنودوعاث،عها

جددتؤ،صدودهاخارخ!منكذلدُتاهااإ.مماو،و-دهاالداض!لةالظهـوفهنءايهأاناعلريحَأت

شدضهاوان!مرتحدتهاخفتأنبعدنيهةثاامثرةةااكمماليةالحدودوراءيةالأسيوالهجراتأخطار

ءتجارت!اسبلوهددواصدودهاوهاجموافلسماينبدووسينابدوعليهاوتجرأ،وقيدىعلمؤقا

اأراة!إلى3ةمةوتسرب،وةمراءبهاآجارةادخولمن!صيراوحرموها،)3(الشامةلادبقية

زيها.الاستقرارو!اولواالد!ا

السادسهَالأسزع!مرأواخرفىوادحومينماطحأمورليماإانتهتا)ىاعالأوصهذهنتائج!ور

أنها!ظنعلىيغلبحكيم،وهو!!!!!مال!لى(الع!وزا-سوأو)إيبووريلى!مهمرىحلائج

!لحةذاكاننهأيضاأءلىالظنيةلمب،والضعافء(فاثع!دأصدفىأوقالثا*بعهدأواخرفىعاش

نفسه،الةرعونبةمقافىومحح،إلاطاأهلإلىءوتايبئأنثنىلأىإمدنجحوأنه،الدلتاممنا!ب

.ودمارصمفمنأيامهعلالبلادأحوال4إإانتهتما4تبوح!ومتههوجملىأنو-اول

فيهصاهرالذىالوقتالىيرجعالقديمةالدولةفهايةفىالأوفاعالياسيةفىالتحولانثتوكيرى)2(

يحابىأنالطبيمىمن-لانفقد،الانىوبيىمرنرعولديهابنتيهصوأنجبأقاليمهحكامأحدالأولبيى

وأيناءأخوالهممحاباةفىيزيداأنلولديهالطبيصمىكان!لما،نفوذهماتساععنويماضىأصهاره

اللامركزيةلحصرالتمهيدفىصاننىتظيماتوساهمت.وزراءمنهمظهربأنالأمرفالقى،أخوالهم

أخوالهوبخاصةالأفاليمنبلاءالىالمعيدوزارةوأسند،خر2وزيراوللدلناوزيراللصعيدجملحين

البلاهـالمفى.منرجالالىالجرىالوجهوزارةواسند،اخوالهوأبناء

،949H STOCK, Die erste Zwischenzeit Agyptens, Rome

أصة،الصميدولايةعنفضلاافيمهمحكلمالئلاثةوأولادهرجلفيهانوارثالتىالكبرةا،صرومن

والاصفروالأوس!الأكبرجىعنخواولادهالمنيافىميرنطقةحاكمحوتبموبك

BLACKMAN,in,21الأ .J .EA.814f)

ا،سيويبنالدوالىيخهذكر،اننىببىعهدفىالقوافلرؤلاءكبار،حدنصالبدوجرأةبوادرصور()

بونت،بلادالىللابحارالمحرفىصفنةانزالعلىبمممونكانواحينورجالههووقتوهلهزيلاهاجموا

كشمرمانويرجح(Urk،،)134.لهوالانتقامزميلهجثةلنقلأرسلهفرعونهبأنذلكعلىوعقب

السويى.قربحدئ!الوافعةهذهأن
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!ى-4،ورددواتلاطهوأرعولهمعيتهوح!ع!!رهليماحلااثووصضلىور!آراءيونسالمهو-فظ

الحديظالدولةءنأديبجماعبرديةأخرة11ورهاءءنبقيتو،ابزدىاعلىلموهابمشم-لمةطوأجإلا

.)4(اAYAضا-اإررن!حمفإلىنةاتأن.خد344إ"نبرفىيةبامماءعللاصاالانوتعرف

زسمهاءا-بهاأن.ن!اقىممااف!مول!ن،ابرديةاهذهفىون!ايتهاالق!4بدايةللا!سفءاعت

بأسلوبالأولىفقراغافبدأ،متشاب!4لِاتببدافقراضهاءنمجوعةكلأيإأنوصاول،فةرال!إلى

6؟،وكذا-ررثكذاقدوو-قاعبارةتعنيهات!ى!طلا-ية31عبارةمنهافقرةكلبدايةفى،ورددالح!ية

منهافقرةكلبدأ!صلىبةقرات،العاحمةفىالبلاطأهليكونونقدالناسمن-مافياطبأخذثم

زقراتمجوعةفىأخرىصةالح!يةإلىدط،الاسذارةءنأ!فءمأنبعدو،وكذاكذاتأملوابقوله

خذوأيد%فىءتةارةالاتلدأثم،6،..اوكذ؟"كذاا*راالعاصةءداءأ!وبو،بهولهمغَا-زرواكابدأ

بقولهءخ!اواءدكابدأزةراتعدةفىودتإ!مدتغمأمورءتيت-بونهكاْوا.مماسامكل؟يذكر

ءايهواثدا--4ْ9زلإت،نةم!4الملك!و!وَنزدمهينثخصر-ديثهقهمرثم،...وكذاتذكرواكذ

فقراتفىالأمل-قطرأولإحالإءيقطريرممخذفأ،الأملمنشىءءلىفمعهنغَاألهيدوخر،و3حينا

الحالفسنقدبأنهإعرف1شى?نمعخةابمقىيمكنطلا-ثة21بعبارة!خمهاوا-دةكلبدأأخيرة

اعتةأض!الولاوولدهوالدءنؤيهاتحدثبدأيفةطرؤعحةإلىالرجلواق!ق.وكذاكذاصدثإذا

بمَامها.ابرديةءن

شكمنذلكفىماعصرهفىالحممةاسديدركودَان،شكمنذلكفىمامملحاإيبووركان

إوحىأوداخاكامنلا-،اإصشأقأن؟ىوكانيكةقدقراطيةارلض4طبةمندَأننهآلولا،يضاأ

،مغالةمزأقلطبقةيقطرعناةرصعلج!!ا!!يريُخرضأني!ضمي!نولم،مصماحأحمازفرعون

وا-علط،أكةبا،با4رواسفىالإخلاصاخىلطولهذا،اطالية-مبيراتأصدودفىا)ك!عبقطرءنأو

.ةالواغانريالواخاط،بالأملالنحسر

،عهمرهفىدهازم!اداثالتىوالاجماي4اديايب4اعالأوءدصرمةعا!فةثورةلموور!ءؤر

،والاشقامالتغ!ثورءبةالعنفمنشىءبدا-خهافىصبهاوأنهلعاحمةاإبدأت13أ4حديصءنيفهمو

ومواردهااَ،1ملاأمموايرمانأ-حهمنةلأحواباوأ،ش!إ"قداسهَمنلهاتبقىءائمهَاقاابهممدالثوارعنفترع

نقابت،وُواائقزوثاقواوص-نهادواوواقخمواعقبءلىرأسا4صالعااحأوصلبواوة،أ؟!ارهاوأملاك

ليمقاالأأهلةمضوجرى،"،والدلتاا!عيدا4مليماأسرارأ!شفتووا،ُقول!-دعلى؟6،عةسافىاماحمةا

.)0(66يننانامتاةانقمىدءونامدي!صلتوقاعاجمم"ُفيالمتمبعلرزةاجمواالعاحمةأهلمجرى

والاقىَ!ادية44ا-اامواملانفىاثورةاهـذهإثحالعليتعاونأنهإيبووررواهممايفيمو

الضعفمن.ستوىإلىوهبماتصيتهاعنهاولتمجهلم!افىفالدولة،ذكرهاأصلةخاأىاوالا%غاية

;PapLeiden ,I344 rt;.A .H GARDINER, The Admonitions of an Egyptian Sage, Leipzig9091 (t

(Pap Leiden, VII, ,4 VII, ;6 ،81 8-7 (a
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(الإم!انياتأى)اءإعالمأء(،ومنلغيرها!الماءاتصبانإلى!لِقهاطرفىقالًكامعهأ!بحت

".قولا)6(صدعلىكا،6الأغلألفىوا-لمجزهااوريخةاالذراعشلقديكون

طختعتلنولونيةاءبحوا(تفاهـغم)الشهبعرفينوالذيخشون!انواكاالذيننبجماوالأ"

.)7((!يت!ا-اك!!ى(ب!اعلةاب)فالرمال،شيئاتأقأنممر

ولكن،بامم!االأرضفىباقيةالعدالةلاقئالحقاوو:إتبوورعنهاوقال،الح!مولايةوفسدت

.)8(ر"6الدمالىإلوالكل3،البلادءورأتجلغهمالبلادلاروعظماء:لوقا،لهاتطهجمقهمفىلخطأا!وحقالمؤسفا

ضهبامصرءيراتأءبحت"ب-ثجإ!افىالمرقئقةالجنودبماحكبحءتالمل!"وظ،رلمجز

لحناابملءأمنناهمجندانذفيابلىخودإن"ر:ذلكفىإ-سورلوقا،أهلهادون!تنزلها!نلكل،،عاءضا

يعرؤونيينوالايىجعلفقد،(مصرفى)-فىثالذىلخرابب!داألا،يين1\شيوا!نب!واأص

.؟6)9(البلادأحوال

وشاركواالدكاأراةىإلم!بواوتسرصدودهاؤ-جماوزواالبدو!رات!دءنالدولةوءزت

بت!فهر"ُ:ذلكفىييوورإوقال،أهلئاوغا!"البلادمحابأكلننص!همأواواعتبريىخ!ممعايينالمصر

"م!انأىفىيونمرالمهيستقرلموصرلمواأنومنذ،مصرإلىءريبةقواصةقبائلوتواؤدت،ليمالأقا

ابررىااوبم"اقلبواءبلا!،مم!-ورةغيرصطكا(الدلتاأى!الأحراجأراةىبحتأ!"وقال

يونالأصيوتمرس"ر:وقال.،(..؟يفعلهأنالإنسانيصتطيعالذىماول!ت،المطروقةلطرقبا

وأولئكو.ُ..م!نكلفىيينمهمرالأجانببحأ!رُ:نةسهفىيحزوالألموقال6"الدكايثونعل

.(1)6ْ؟نباجاوأهملواباأغراأصبحوايينممركانواالذين

ولكن،محروسةالطرق(لِةو)ون)"و:يبوورإعهوقال،اليلادفىالأءنلِعزأنءنالطبمىوكان

وج!4ببثمؤهـونو،ءايهمايسابونهويحهـلمهءافين!بونلجيليىاريأقحتىالأشغارعلىقي"ئونالقوم

شذجمالبازكا،فياثصاناصاوجدهمطرتقفىثلاثةثىإذا":ُوقالا،66ظالاقتلوه.مماور،ل!!اا1

.؟ء)11(الأةا-"يةأَ!رالأ

)7(5-4Pap Leiden, VII

(ntax,,13 75 (y؟Ibid., ;12,VX .B GUNN, S-!التىالطبيعيةللححانةالطريفالتصوبرويلاح

الداخلى.الضعفعهودقلاسيماذاقهاحدفىك!ةمتاعبمصدركانتانهاولولممرالمحراء!لفلتهها

(A)65ة-,Pap.Leiden, ,V;4-3 IX

(Ibid.,V،, 9 (q

)01(1-Ibid..III,;2-1 IV,;8-5 ,I,9 III, -14IV

1()114Ibid, ,V ;12-11 XII
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حمالهاإصلنوورفووه،الحدودوءمفالأمنحبلباءطرابترهامنتأ!اشاَاالدلتاوكاْت

ءنحقوقه،محروماالة!ربح،وأءإن!عانلكلعامشاكابا)زيها(ا،لمكخزانةوأ!بحتالدلأب!تفقالً

،والدهونانحاسواال!يناكأانوااليضالثيابود،والأمماكوالطيوروالشعيرالةمح-قهءنو!ن

.ا(r>6...(منهاصيلو)أنينبغى؟نومامنهالأقواتانعدءتأنإلىفأل،طصيرواوالطناةس

إ-سوروةال،يةالأيىيوا،-راتهددغاأنبعد3شاغربمعرجيةالخاالتبارةسبلتوتوقه

التى)الأرزأخشابنجصوصإذننفعلهسوفالذىفا،-بيلنحواليوماحدمجرعادما:ًعنهـا

باوومماو،هناك(منوقىد)،بماال!نجراءيحنطا)ىوالزيوت،لجتناتوا(ءخهاةم!أنْصاعتد؟ا

،...لالأصكلكلواردوقات،!انلزاقمن)الذهـبأمدموا.!ىءذلكيأقءندءما.كفتيو

".r)"6ذابالشيما؟ا(الجسيطةا)ممم!جات!مالواصاتأهلمجىءأءبححىَ

خزاقعنوا!خعصَ،!همأةبثرواتأغلبهم(شواص-بصضمعبعفح!ميمالأقاح!موتخاصم

وجرجماأسوانإنالحق:ًذلكفىييوورإوقالقصيةاطقالصميدمناأغابمرائبةالمركزيةالح!ومة

،المصاخ"جاتو...لالغافعز.ال!قلشيوعنتي!"الضراثتؤد)انتعودالما!عيداأرضفى

وأءبح،المدنبتوتخر،الصبدسفنُقات:ُوفال"6؟مواردهبغيرإذنباتا،طلسيرفكيف

.cا6،)4باي!باصواالصعيد

،الان!إمورغبةاتفامننوعبدا-تهافىوءبها،اميوبصااهذهجراءءنإذنالثورةْث؟ت

فايسخلها،اسايمةاالوجر"تو-!هااىاالزعامةاعوزضهاأنهيإوو،الم!نجوتاخضباءناْتنةإثووغبة

(لب!ضبعفهم)بوابالأحراسقال"وولايتهاصمفتوهويبوورإوقال،السوءواهلافوغاءابعض

كهم،بأسل!اطيوراءيادووتسلح،..؟أ-اوبمصلمواأنوناخسااوأبى،...وننهبفلنن!المق

."6...اتاسوعاوزمنحورع!دمندةذرشىءوصدث،...وسلزباالدلتاأهلوتترس

وأ!بح،يتسمصدأدعاوكلاسامبخالاعز"رنةلإبالازقىةخلالوالمرجالهرجتعمفوهووقال

.(لاصضب"6)01يةا3لا(نهكأبدا)حىىا!حضباواتيتفىالصضبعزو!ا...،الهلاديسودالحزن

ذلكعلىوقىتب،ينالموتورينرأثااطرابواةجرين1،،1سوءاتمعالقديمالن!امعصهـبوقيمت

الاء-داءاتشدةالوءفلاشاءماووءف،لوا،حالحالسوءوءففىإيبرورأغرقأنعه

كحت.ُ:الأضيرة!-ذهعنوقال،زضاغاودورين!اودواوومقدسات!اإلكيةاحرمةعلى

)12(6-3,Ibid,X

،811ء4؟؟01-64()13

1()11181"،13.,10f؟,Ibid
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(5Ibid., "11، -13 IV, 2 (s
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دارقوانينالقيمط:ًوقال66اداءيلكبةجملاتوأتدفتالإحماءكشوفوسدبتفياو،لدوا

يجيئونوير-وحونا*واماوأخذ،الأزتةفىا*وءاءاقهاوص،امثوارعافىودببست،العراءفىا)قضاء

نأبعدوالأ!ىوارصررةوالأباتالبواوا-ترةت،الأرضفىالة!إةونفى،الكهيرةالقضاء()دورفى

."6)16(خالداحصيناالملكملاذكان

وساءت..،عدوهنهكأولدهإلىيئرالرجلأءبح"ُ:لغةيلوالمبااخمهوايضى?نفىييوورإوقال

:وقال،6"..الأسرو%ودلرجمل.عاومانكل*كلفىالنبمثمرىوالص،اقواساتأهبو،الوجوه

م!نوأء-حتجراانهرامجرىوأصبح،كلم!نفىالدم()وسرىالأرضعونالطاوغزا،القلوبًقست

6".ا!أء)17(إلىظمحهموظلواعلىا"شراعافواجثثليرتووامنهاخاساإذاقمحده،والدمبلونفيهالتطهر

بالمجن"وهوليحرثيخرجالرجملهحأص:يبوورإوقال،الزراعةوتعطاتيفالرفىالأءقوعز

بريهماناسابحا!بعدان،نفسهجلأءنيحرثأنيودصدأءنما،ولكقالمأءالفلإ،وازاضً

.0A)"الدنيماهذهفىيض+قماسوفنعرفلسنايقولون

أعداءوأفسد،عاطلمينبم-ماالصناعأ!بح1tإيووروقال،بدورهاوالفنونعةاعحةااوتعطلت

.)91("فلا-ثنالأ!رام%اةأءب!2وُ"6فنونهاالبلاد

بحوأص،اموزامنخوففىالعاحمةأ"بحتر":فقالالازتصاديةالحالةسوءي!ورأنوأراد

.2(6")ْيراصرنازأةواهمناطعامايأخذونوقد..،المأءيتبلعونوالحشائشلِأ!ونالناس

بينلِقارنوالطبقاتأو"اعانقلابعنتحدثفأخذ،من!اافررراىاطبقتهإ-دوورينسلم

منأوقومإلىقوم!نانعمةاقئولأنالحالبطبمةءإ"ا،!نمني!نولم،كاكأهووماكانما

وطرافتهاصياغمهاحيث!نلجناوت!ةالأدببروحا-!هفتقويةعباراتفىفقال،!ابقةإلى4طبة

.أيمدواخعلىدلالتهاحيثمنتعنيناممأأكثر

بلت،وذنأ!ولمالناأقيقلنالبيوتباتروأءب!تن!الداكبالةفارقت،،:قالفيمالح!يماقال

المحرومونوغدايولولونياءفىالأ"غدا:ُوقال"كاالسؤالذلءنب!نقلووهاءتالأممالفىأجساد!ن

16()11-0111،01-9;,op.cit., VI,;11-9 VIII

Ibid.,,I;،،،15.بم)17( 5f; II, 2f

(Ibid., ،18 ,1 ، )، 3f 1( A

)91(611(،6,,Ibid.,IX-ا،خرالتعب!يشروقد

المزادعين.حالس

(.Ibid.,VII, ;6 VI, 3-1 ( p

أفضلحالهمكانتالأهرامبناءفىالمتر!فيأنالى
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وأءنجح.افضارالمجلةتدوركاالأرضودارت.الزمانهذافىالثوبأبىض1ءنوما..ينصمرور

!21()4خادشكابئسيدتهابنوغدانسيامنسياسبنالنااوا!بح3أف!لوماذا،ءاه1اشديقولماطنالموا

ثقلضهـناشدتت!اإذو،فواههنبألجوارىاتجرأت:فرقة!تراعبالفىفقالجديدةااطبقهَاعلىارندوا

ومن،عر-ضؤاءذابخأصنع!فَيذمغَميكنلم،و!نالرفاهةأبإأرءنال!وامهـح،وأصلهدماْعلىذلك

قطيتساكانو"ن،غيرهيرسلأ!بحرسولا؟نومن،ظليلظلا-بصبحأصاظلايهرفي!نلم

،ثاثأا-بصبحأصندوقءلهفيلمومن،أخالىاإراقدوريمظكاصبحالدهانقلةءنثمره

.)23(000صآةذاتأ?-تا،طءفىشى.وجه!اكا.توءخا

نعهواينالةالموقإلىاشررتءطإْو،وصدهمياءالأشالأحياءعلىالنابزين-لاتتؤءسولم

كثيراعاجهاورءدوا،ومقاصيربدومعابرومقاأهراه،حمهمنف!هلأدواوشا،سواهمبهيخعملم.مماهمدنيافى

نهبه،عوااتعلاكلمابدوا،ماوالمةايأالأهراهذهءنينإثتوراب!ضؤخ!ب،يىاتوا!رالَأوؤافءن

.)23(تاهاءورفاتو-ط!واشهاشعاوعطلوا،تد!يرهءوااستطاماكلؤيهاودصوا

عليه،يوافقوحدثمالِعلمرجلا،ثلاثةرجالاانواSبأن!مء!رهفىاناساصيرةإلوورءؤر

.)24(شراأمضيرا؟نإنولرىلاواممنهصدث(.،عموثالثا،غامايجهـلورجملا

بدالمعابأصا!الأ-فهمأو،يمةالقدحقوقهـملضياعسواءالا.تار،زواوآهمنيادصانااب!ضوكره

بقولارأي!مءنإيبووروءبر،علاجهوايعرلماض!طرابءنلدهمةأ!إبممالأسف!مأو،والمقابر

الناسخهايةيمونذلكلتألا0،حظ،1لسوءالأرضبقهتو،الأءسشهدهماوانةءقولىوو

:وزال،"6شخا!يونهناكيكونولاا!-يجاءنالأوضوضهدأ،ولادةولا-ليحدثؤلا

وقاْل66ةلحيااجمهبو؟المناء3.اإتيقولونركاالمملفاحىالأبح2وأ،ءفنااجمنىكأ)ع!!وايرانكهبحأصُو

.!أنة-3؟6)02(تلقاء!نأجهاإاناساذهـبأنبعدتؤة!4ب!تأصء!لىيحالطغممتو"

لاكايةطيبةأخرىنضائجعاجمهأش؟تبدا-خ!افىالثورةاحبتصاىاالسوءاتمنالرغمعلىأنهبيد

وهى:،ثلاثأوص!اوكانت،4قضبصيئفىبعض!انفسهإيبوورصؤر

وفى3عنابلاءادغعنءزهمءَاي!مء"الذينينالمةممرلدىاول!ىاوءىاءننوعااستشارتأن!ا

حرمات!!كأنءايهموء*ب،يعلافوهاولمالخ!اربوادرإلىيضازبهـ!المأن!3ءيهموعر،وقوعهقبل

،،08:;4-3 ،88 9-8 )T I،!أ،op

(Ibid.,VII, 2-1 (Tr

()2514-1311،16-12,,Pap.Leiden, V

893

)22(5،.Ibid,IV,;14-13،،1,8 VII, -13 VIII

()2452،.،.Ibid.,VI,;14-12 GARDINER, op. cit
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بأيدىأمالمهاجرينبأيدىسواء،وأمماعزمأ.صارهمتحتاتقليديةواالدينيةمقدصاتهاوتددلالبلاد

بل،نة-ىعلشقذلكومما"-ديظفىيباقفقالالو!هذاءنيبوورإوعبر،فيالموتورالمواولين

.66)26(نيدأضازلتلاعذابءنذلكقنقذلأإذنو،اطينفىذلك!وقرفعصَىواية،كاىوعلى

الملكقلبيرتاحأن31نمنكانرُلهوقال،شعبهوصيرة-،لمهلهو!ؤرطكهإ-بووربلوقا

مادتأيىوهذه،(!أمات)اماؤإاو!ت،(عليناتجرأت)أجنبيةبلدكلفهذه،الحصقةبلغتهلو

.)27("6ال!مار؟إلىآيلاكلواأجملها"ننفعلهأننستطجالذىماولكن،(أرضنافى)

الذىالو!حمهَ-ورلمنكزصورأخر!صةوءبءنءبر14إْو،وصدهلتو-خبا:وور!قيفولم

3خر،كرهإفلأنأحبإذاو،شتىباتإجاءايىؤعجاباأصتأصورإنك:لهوقال،فيهيعي!ف!

،الزورهولكيروىماولكن،ءاشيتاتة*لانأردت!ااور.جانبصعلىقلة!معكوءن)

..."6أهلكواقدسوالناتمثتمللبلادفا

ب!تو)كنك،العدالة(أسباب)و!ريرةوحىولديك"ئلاقاو-اسبهالملكعلىالرجلوتجرأ

تذوفَوليتكر"لهوقال4عإعنفثم،نص"ثاالناسبلاءع!4وزص،"6أهلالةكنبعابلاداالفوةهـفى

...إ)28("؟بخةسكُخبرها)لقصصتوإذنالمصابهذهبعض

،بصى.مماجهلعلىكاتأنهوزعم،نفسهء!يداغأنصاولالملكأنويبإو

المولىجملالةءلى"ر،اقصةاراوىيقولكاإ-لوورفرد،بهعلمصيناناساإرضاءعليصلوأنه

به،خمهموأحطالناسلقلوبطياشيئافعلتكلأور،للنفسباصالجهليكونقد:بهولهالممالمق

!؟6)92(اكدا(؟يأقممأ)فزعاوجوه!ميغطونينالونلاولكخهم

اصالحالمحاموا!ةءورةربمإلىينالمفكرأفهادزحتو!!،اكورةعلىقىتاتأخرىوْل!ة

،!اطةا"لمداأ-واللمسواأنبعدو،يكةالقدالمتسيطرةلمدكيةبأ-والاحم!وابعدأنأرة!همكناهالذى

أهلفياطبوهوالصورةهذهعنأخرىصةإ!سوروعبر.العوامسيطرةةواجرأنبةدو،ا)ضعيفة

وءؤره،ءوجرىقياببينيفرقولا،للبناءتمهلءنبأنه،المتظرالحاملهمفم!ؤر،الحاثية

ليس،أ-مينللناسراعياقومه-تبرهأنيمكنو،وسلامابردااللىيحييلأنيىَطيعرجملاً

Jilاشسنأنفىالأمل!مضاثم.3()ْكا6مماعيومهقضىتهرءتتفزإذاو،كجنةشقلبهفى

)26(5-4,op.cit., VI

(Ibid.XII, f12 (CA

)03(f13*،4،لأ8،ا

(Ibid، .811 13-12 (CV

(92)5,Ibid.XV, 31-XVI
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لهالىجماعدسواوتإى،مطروقة4آءةالطرقوتصبح،ل!بهاديزءءنبدهايةاأندونأسهنو-!حعد

.31()قولهصدعلي،الناسأزواهالمرحيلا!و،بابالأراجملمنرالأثحارعوقئالترعوت!قالأهرام

تعدلمجديد-طبقاتن!أة،ف!ىقرارهاوقزهدأتأنبعدالثورةءلىقىتإتالىالثةاكااك-ي!4أما

ضمأى،بف!4شمقادرمواطنبأنهفي!اافردايعتزو،إمصا!ةا،ء!ءابقدروالنسبلحسبباتعتز

بقاربه،وطنقل4ممواشصو!كرثبساعدهم!لبأفويفضر،غيره!نب!يعازو)يسنفسهبوحى

قالهأنمنذلكوكان.)32(سواهقيلمك!ماءلىوليسيداهغتدكهماعلوقى!ا،وحملهصلمهفىي!-ءدأى

شيرانهوحرثأملاكهفىعاش،طيةممعةذانمفعلاء!مواسا3ضتو:ُ.ممقبرتهأقامهنصبفىأصدهم

"كا.)+(و-االمبرلأبى--ازةفىوجدت!ثىءءنذلكيمنولمبسفينتهوسا+ر

يسوسوجمىرر"االبلاديرىالحصملكإلىيمهَالقدالدولةأواخرفىيينالممرتطلعأنيإوأنهعل

خواقمفىالسادسةالأسرةعرشعلوتوالى،طالؤد،اعواباجاد:يلزمهـمووادكومينالح!م

اخئلف،،(إقرقىليت"ْتدكمالشضصيئا!ممينتوربرديةفىأحماحمهم!نظهر،ءماففراعنةأيام!ا

،واعتبرهاعمررهسبقتقدتكونبذلكوقالثايأمبعفح!م،فاكأجمرهاكهيراا-لازافىشأنهاا،شرخون

بعفهمواعتبرها،بعدهقىأرجلاب!غهمواعتبرها،(؟)بةدهعاشتط5وروأختهزوجتهبعفمم

هذ،أن!يراليماالرأىهذاأمحابيعتقدو،4)34(دسالم!االأسرةآخرفىامرشاوراثةإ)جمها؟خهتاأةاص

بالحمتظهـدأناسمطاعتوأ:ا،يسلجتوكراسمْإالمتأخرينالمؤرخينلدىقياش!اقااهـىال!جدة

د!هماولأض.بعدهاالفرعوقالعرشاش!إرإلالهايذكراشدونةغتاألِاء،1أنءير،عامين

أنهودوت!يروروى،زماضهاأهل-لوأأنبلكانتأضهايخخونماوروى،طيرالأساذمةإقرقىْلجت

ولمحةوأض!ا،طاغ-الذاتكانتأضهالهفذكروا،عاصروهالذينالمصر-بن!ن"!حتهاحمع

يلاطولهم،وكادتبهمامكواقا-إيهعلإترفاءاولةإلى.ي؟ضافاتجهـت،زوجهام!لبعدال!رش

خ!4سراديببةروأمرت،قصر!اباطتفىنخمالخماجهواأعداتأنإلىالأخيرةخطتهافىولجأت

دعتثم،إ)ء/ثاإينالمقر!ا!4إلايعمهلاسراالمراديبهذهأصبفَواش،الفلي،نهرتمطحو،

مرزوانهوا،فيهعدادهمأ)ضملتافالا،الجديداج!وااؤختاحإلىازو-ة8!لفى-و!مالشكودُمت!اءن

رثدهاإلمىيسربتْليماحوكر؟أو!ين.+!نبمأغرةتهموأعاجمهممراديبالبؤحأصتواكمرابالا،وإلى

op.,cit.,و،لمحأ*9ام(.د)

()324891....periode intermediaire

Period,91ك!،f201"(.7*خ!خط3،51(م)

()34!..A .H GARDINE3.514391؟,A.,

،منكارعبلقبكلقبتانهاويبدو

13بخفىاخرىأم!ةوعرفت

فىاخنلطتسمعتهاأنوبحتمل

004

J!اpremierع VANDIER, Textes deل!"-+ول.J CL5ع

di" te؟aga- cd- Der Stelae of the First interm5!ظ,JAMول.D

5+.ل.! 53، 13، ;001 * EWBERRY, in8،167;كر+كا!ولTurin Pap ،67، - (or

201.Egypt of the Pharaohs, p

هرمه.اكمالالظونسبواورعنكاوبينبيهاالمتأخرونالمؤرخونفخل!

.ا،ولبمماتيكابنةوكانت،والفرينالادسةا،-ةقاقرتىيخت

القديمة.افرتىليتبسممةالناسأزهان
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وقضتءنالنارمتأجأتونفىثةمه!افرمت،فكللتهاعلوثورتهشعجهانقمةتخوفت،ةيهاالحيماوهدأت

.بنفح!انفس!هاعل

الرغمعلىولكنها،معظم!افىتلمقةأسطورةيىأوندبهرهذه6'إقرقنيتة!حةًتكونقد

اعتزاز!عنالظنأغلبفىيخميقالأغرأ!املهايينمرالمهالرواةفترديد،مغزىءنتخلولاذلك؟ن

ملاقاةعفبأيدي!م-خفوميلاقواأنيةعحلونوياهمرعاانخقامفيهيخشزناةهـاعنهَاكانقديمبحهد

بطشحهم.وثورخهم

يلاطوعهمرااكتضفمماوإْ،و"فىهافىسةاسااالأسرةأواخريكتنفلماخموضاة)نصالأيةوعلى

ومرفواماشرةاالأسرةيهَن"-ىاسادسةاالأسرةأواخرمنواشررةرنفون!قرنفواتهرأعقجها

اقرناأواصحرفىلِظنؤيمابدأوالأولىاللاصكزيةعرمرأوالأولالاشقالعصراصمإاءطلاصا

أوائلهفىمتعرافيهاعلام!ينوااطعأدىإءبينا!!رشعلىانزاعاوظل.)35(م.قمريناثوالثالثا

ومماهسبعين،ررةمنفياءاءسبعوناسابعةامرةالأ!فىماطتولىأنه.،يختونروىب+ثوذلك

اسب!يناأنفازش!وا،كا5شليئايى-شفواأنالباحثينبعضصاول،الروايةهذهفىالهرابةوضوحوح

عةجماأو،-داوايو.!ءخ!مصقىأ!13طيهو؟راإدرح!ؤمةنواينكؤالموظةر؟ءقجموعةثاكاءاح

مشترك-عإقامةوأرادواأوليجركية-ومة.ل!خهمؤ؟ثاكؤليمالأقا-،مو!ارالأشراف!ن

كانتيوماالسبعينأننفترضأن"نيمنعءاوليس.فشلواولكغماكاوبعلرئاستهفىيتعاقبون

الساطاناصساراليمالأزا-ءممن!امتحلصفاْءاحبهمن!جهأالعرشخلاشاملاءطرابفترة

.لإضهم+اناساوصيرةتعددهمأولَزضهميلتصوعدديةمبالغةمل!مجردالسبعينعدداعتبارخ،لنفسه

ح!مأمماءمنءقلطةلَزةجانباىإانادرااقلإلاءيرالأولالاشةالعصرح!مثارآمنيتبقلم

.)36(اممأ18عنيقلمالا!مبصيىوسأئمةقاذ!ت

(35

(36

وررأ.،.مق.؟23-الىررايتهطبرادوا!درأىنقدالحلتننظرشكلةالعصرهداتوقيتيزاللا

حوالىبدايته!يىورأى.مقTyr-حوالىبدايهولميثونلوكورأى،السادسةا،لرةبنهاية

بماذلكفىوأخدالثامنةا،سرةنهايةالىالانتقالعصربدابةفاْجل،خر7مدهباشارتوذهب،،921

ا!امنةا،صرةنهايةالىا،ولىا،سرةنلىالممورالناربخبةفتراتجمعحينتورينبرديةكاتببهأخد

بمضفىشهاتختل!عصورانجعدهاوليبدأخاصطايعزاتعصورانتهاءالىنهاشارةعاما559فى

اهـا!سةا،لسرةنهايةاعتبرأنهالاالوضعهذايئعلىنوربرديةكاتبوانقوانثارفأنغد.مظاهرها

591scussions+,113.،0.م0216jفى See .J .N E SنهForء

،(ا!ا!تا،صةمناث!ثةهؤلأءبكونو!د)كارعمن،كارعننر،ماتعشمرنرعأبيدوسفانمةتلىكر

ترورو،نفركمارع،نجكارع،سنفركا،مرنحور،خندونفر!رع،ضماىجدكارع،نيىكارعنفر،كا!عنغر

.رعنفريركا،حورنفر!لاو،نفركاورع،قاقاو!ع،عانوسنفركا،ش!ببىنفركارع،حورنفركا

(56-93Abydos)

وذكرت،باسمينمنهمالواحدذكرتوربما،،سمانهمالليمبالترتجبتلتزملمالقائمةأنوالملاح!

..والامةالسادسةالألرتينبينالتالعةالأسرةملوك

ترتيتهممقزحأتمنراجع

cit; .W .C HAYEs, The Scepter of Egypt, "8 ,5391 ;134 and GARDINER, Egypt of theه".STOOK

.743901,,Pharaohs
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.كأونالداخ!4جدرانهبعضنةنثتإبىيد!لفرءونسقارةفىهرمقيةابااقإلمةاالآثاروهن

لفرعونهرمايذكرتوادىفىنحتصروْض.اسادسةاالأسرةأ!رامعادةعلىالأهرام

زرعونباممآخرونص.)38!أ-طرهبعضقطعفىعامل002و%ندى002اثشكإقيد!

و؟؟أصت،المعركةيومالجهورمقدمةفى!ضتوونفسهعن-اقعهدهولىفيهقالإلمجوتبيدممط

2أيمضأنمناسادسةاالأسرةفىوقنصعنأهماي!ىممأوذلدُ،6"بءىالموقعةيومالمسير

حسابها.ءسبمهمةكانالجيوش

والدهلمةبرةأجمارقطعكِونقد،الحاماتوادىفىمابعملتكفلأنه-اقوأضاف

وكأمرونومائة-!أرومائةعاملأ)ف4يالترتحتاحهلافىاشتركأولوذ!،ثيلىتمالعملأو

ندرىولا،يويأ-طروماكأورا-ممينْ!م-!صالملدوأن،)3(.00وحمسونجنديا2

.)93(وجرهارالأحصطلنةلكا،ط-!!تأن!اأمرجالهألط!طنعأمالأهذهبعضكان0إن

قوذكرذلكوء،افراعنةاإينيعرفلمإلمجوتبفاسم،ةاسعةمشكلافصاناهذانوأثار

اك!ماإةاطدودعندإلمجوتبوابةمنبجيشهصإنهقالحينبهشبجهااحمأالسادسةا*سرةافى

بعدها3وإشاسادسةاالأسرةع!رقبلحمإيروتبأنذلكمعنىزول،(385ص)اك!رقية

فأطلقوهوم!ندمحهاإةاكاالأسرةحكيمإبوتبباسمأصاب!افجهايمنإلمجوتببوابةتسميةأنأم

إرسالإلمجوتبوإقالماكالقيستطخوأن؟إلمجوتبالمدكب!ذاءلمةلهأونزرَلابذلكو،علجها

ا!ساؤلإلىدعا،-كهمق!رمنالرنمعلىالحاماتوادىإلىاممالواالجنودمن3برة"أعداد

كاناأخ!صاأم،االم!ياحقرارالاسمننصيبلهماكأ،رو(حجإنب)منفملوكمنكاناإذاممأ

ل-منليسنهأاواغا!الملوكلقأبأ؟فسيهماوفلاالحاماتLوادمنيينالقرال!يدح!مءن

.4()ْالاَنحتىالمعروفةالمصادرءوءفىالمش!ينتينا1صض

الذىاضعفانةسعليواشرتبدأتاثامنةاالأسرةأنهوالاَنحتىفالمصمدصالأيةوعلى

ا،ءخوبةثارهاآمنيعرفي!دولا،السابعةالأسرةعليهوقامتالسادسةالأسرةإ"إانتهت

ونهركاوحور،،ونفركارع،واجكارعالملوكبأمماءاسيمصتضهفت،-أقهفىعلي!اعزنصبعدةيخر

مينالإِلهمعبدلصالحم!-نةإعفاءاتتةريرفىا)ةاقببىاقديماسلفهميىخةعليأصابهازجهاوجرى

المراسيمهذهأءدوتضمن.!يهم6ثصات!اءلىودةالمرءالمل!يةا*وزافاالحوى،قفطفىورجمالا

صليالاوفطيموالمعابدبرالمقاعلىالاعتداءعلىمجرؤ"نصفيهايؤعدعصرهفرعونمنخهديدات

)+(3591,LaPyrmide 'd Aba, Le Caire4ظل!9س!،؟!G

(Urk..1;148 A R"،387 MA

(93)093-938,A..R I914،1ةUrk

)04(267.Geschichte3!*6326؟عىمحر:وثاندييهدريوتونورا-ع-."ولفالأء،-
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الظنعليغلبفيمايداتات!إا!ذهوخم.)41(ينالمكر.بيندفنهوعدمونفيهبائه3ميراث!نعرمانه

يوقفوهاأنءاولواالح!موأن،لفحلبائمةقاكانتواقاثصليوالمعابدالمقابرعلالاءداءاتأنعن

دوقوالحرمانانفىواام!-نابينالعقوباتضوءِإلىمقاومتهافىولجأوا،س؟ليبكليمنعوهاو

.الإعدامبةعةوصدإلىفيهادمرفواأن

المألىكة،للأ!سرةراأء13دَ"نواقةط!ارمنثلاثةعماءاتاصتبيننؤسحهاالمراسيموتضمنت

نفوذهـذهأنيصرروو،لهولدينالآخراناوكان،الجةوبوصاميرالوز)قبذواصف!و،لغاى؟6كبرهمأد!

اسلطةاأنلولاالصحيد،جنوبمن)يمأزسبعةحكواحتى،ئازثيثتاازدادكةالحاذطيةال!الأمرة

بينمنالم!وريىزعامةبتتسرثم،)42(زضهكورتيعتقدفيماعامابعينأرءن)!رأتم!فرلمط!توفرتأ-ىا

مهفملودُأيدىءنالوسطىمه!رزعامةزيهاسقلتالذىالوقتنفعمرفىط-بة-!صمإلىأيديخم

العصووبمحأنب!د-ديداعصراينتوربرديةدَتببدأو*ةا،يفسوفيغربىاهنابا-كامإلم!

.)43(عاما559عندهمداهابلغواءدةوصدةفىلىاتقهَالم!يجةاتارا

يلة،طوعهودا،يبوورإلي-نادىالذىالأملبققودلالبلأبيمملكإلىا*واءماأ!لتمالىاشر

،واعتبزإؤليمهفىلحا!ماالحامبدورتقومأن!خمهمكل-اولاجمالأقاح!م!نعددظ،رولكن

نصوصفىأغلبمم-ر،والىولايتهبفترةواممهإ4نصوصبعفحهـممنط!"،وأرخحمدودفىملكشبهنفسه

الأءن،اض!ءارابمش!عهود!ا،وهىفىالناسةإلتةلمقكانتءمث*تثلاث!للمجاولةبرهممقا

مش!ثم،أمحابهـا!رهاالتىالبورالأراةىإءلمرحو-ديدةكأعوحفربمةالقداترعتطئيرومش!

.المأءءواردونةص،الأءناصطرابأى،الأوإتانالمش!خانؤجهاتسببتاقمااالمجاعات

منآوىوأنه،يماليةوأباًللا"رملزوجانفسهاعتبرمنهمكلأ.أنمةابرهمنقوشفىأضلب!مواو-ر

او!افىلاتخلوو!كخها،مبالغاتمنالإراتهذهلافلمووؤد.لهأهللاكقودؤنلهعائللا

جهدالىعيةمحبهَكأسابوا،الطاقةد-9الطيبةالسهمةاكتسابفىاطحمأملعلىدلالة!نذاته

يفما.أقةالطاجؤدال!ينليمبةاخذفيالاَ.ممظهرافا!وروا،المااقة

،و-ملوأوالديأجةئس"إقضاوايةالإدارالنا-:4،من3لمحوأقافىواسعةبسلطةاطحمأولضاثواستأش

،ءادةقالوراالحمامنراعليماتقىتبذلكعلىوؤتب،ب!اهـلمماقضيةأعةابممفىاروعوراثة

اطمإي!لهعنأسيوطلَمصاتفيبىررايةمنف!ان،اطفولةاسنفىالحاميثورولايةا-خهـالكلن

الذراعطولفىطفلاكانأنمنذ،وحمالموظفونلهوخضع،ولدىخلةى...وُةتلهخيتىولدهإلى

.،؟)44(...ابلبلةظتاق!االمديخةبهور-:ت

)42(،5071291,,eigenبمttingen Gelehrte An!خin3!+!!ل،K

)43(45,ED"!!!!* Gesch.;175BORCHARDT, Die Annalen

الأصرةنهابةمعأى.مق0216منثبدأالمصبدفىطيبةزعامةجعلولكنهشارتالكدرالرأىبهداو"خد

.ق.م012Tمامالاهناسىالببتبدالي،رجمل،بققدفيماالسادسة

)44(413.uit, ،،5; BREASTED, .A .R,593 seealsoا
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ظرمناوءؤرت،تإقليمهنبأإم!-بينأسماولامحلياوأامحإجيشااطكامأولئكمنصامصوكؤن

ابلجشمنن!جماتمثلالخشب"من:اذجضلىْوعمرْ.()45لامدادوالالتاطربظراتمنكثيرابرهمف!ا

احبيرة،اوساتلوالحرابباأفرادهاتنسلحجموعةمنلةتوتأ.مس!ىيد!أسيوطءنعلحا-الإتليى

من!اهـبةمعاملةياقونالحامياتهذهأفرادوكان.ا"م!اموابالأؤواسأفوادهاتسلحأخرىوءوعة

الأخارىهؤلاءي!حكانح!م!مإصةفمتوجودهم3نو،مناسبايباتدربونيدرو،ح!مهـم

ءنهم.لمودةافىساتالإم!أ!-إبعلىأم!يمارةامحاولةإلىياءهمأقو2يدوا،سلحنافسا)ةعل

وح!مطيبة-كامبينالتراعأدوارهـىالعهمرهذاأ%بارجملغاالتىالتنافسأدوارأعنفوكانت

قفط،زعامة4كأولتأنبعدال!ميدزعامةيرثواأنحاولواطيبةأن-كامأسلفناةة-د،أهناسيا

إسنتوفأوإشفباممأغاج!ملتسمىنظرا،4تفىالأناباصماءطلاصاالح!مأولئكواثخمهر

أصمبدايةفىلأنفسهميدعوافلم،الحذرمفكبيرجمانبعلىوكانوا(431صإرا-خ

ظهرتا)ىالأخرىة3الحاالأسرةنوادهاأنمن-جط!ت!م%،وا،لوكلقاببأيغاةبواولم،باءاررَلأصر

يأزعوهالمالأقلعلأو،عادتهاب!م!صضيااعترافاااءنرفومماور،الويىطىممهمرأهناسيامديدفى

ذاتها.ةف5منطقهَإلىسلطان!ا!ت!أناصتمااعتوأنها،ناسلطافا-خهمأن!اتبينواأنبعدسيادضها

لا!يمالأعلىوالز؟س،الحامالنبيلبأنه4ًنصوصبعضفىنةسهالأولإنضفزعيم!مفلقب

رطسياصإداوكان،اصانوبوبدرم!خلع!!ثمرفااعتباره(ثقة)المكقلبملا"الذى،طيبة

.)46(6"اممعاءاربالأعظمالالهلدىالمكرمال!!نةكبير،بلديهيسلمن

منف،لملوكخلةإء-صهمأنةواعتبروا،اةراعنةا4ةءصشذواعلأنكأسياامناح!مالوةحوفيحهذا

أولامابدأو،اماشرةواايىمةإاالأسرتينباسمطلاصااصت!رةان،نءا!تامرتان41زجهموت!اقبت

تأييهد؟قصد،امثدةاءننجوعص!"بداأنهببىوو.ص!!1(الأول)خهىيسمىفرعون

ولقبثنالأر!قلبحبيبأى،(إتجاوىSr،لياقبنهسهلقبأنهمنالرءنمعلىعنهوالذودى

نف4إهـباإنقولهُوةشدتةر-بركاننهأأ-فاده-لىأعنهوروى،)47(رعبؤحبيبأى،(برعإل!صى

نا-دأىإوذلك،زج!او!عمتدتهشأضإريينا،ءمرأ-يالورددت.؟6)48(معبدهصمادىممنيختمَ

لقىوأنه،شجرادَنوأنهظلمايينمرالمهالملولثلَثرأكانبأنهمانإتونالمصرىإ!رخارصفه

45()113,K in Bull Metr. Mus. ,2891 ،51 pط*5ح.A ,.R ,I ;11-C41 WI

)46(042,.BREASTED,Op. cit-ولو.والدلتاالصميدئونيرصالدىالملكبلدهيحيىبمئويقصد

.Hayes,op.,)153طببةأهلعندالقداصةمرتبةبلغانتفأن cit)

نمرة"وي!مى،الصحيدأقاليممنالصثرينا،تليميعتبراقليمهاكانوقد-37عىاهاسياعنراجع

بحرووجمناننيلبهبتقع)جزبرةبأنهالبطلميةالنمر!!ورصفته،ا،ماميةالرعانةبمحنىربط"خة

وصلىخيةموفعه.أرفهخصوبةعنينممماوذلك(يوسف

07(,Geogr.of Egypt311;114،!أ!هكا,ee,GARDINER. Onomastica)لأط

,HEYES.185:اح،لأ143)47( op8،..3.ممم nnA,GAUTHIER.ول.سأ402;

;PapPetersburg1116,.A rt,01011-9 (IA
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فهى،خيالمنالأخيرة/الروايةهذهفىي!قومهما.غساح4"رافزيصصهـهزنهافى!جنبأنثحزاءة

.أ!اب!ارؤوسرعلتعودأنلابدعواقيالظمبأنأ!ابها(ن؟إعكدلالةمنلاصتهلو

وظلوا،اهنإسياملوكظلفى،اخلىالاستةلالال!منحالمعلىوماحولها!رالوسطىح!موظل

تفيبىبن-يتىأسيوطأصد!جةفدخ،ا!مالىرغبةماقاليم6اهلةجهموأشبع،بأ!الهمتفاخرهمول

يترصلقد،ع!دكفىتمماأ-لماو':بقوله،ءام؟توابنآحاسلإلبأنهيخفاخركانالذى

فىمنكرغبةعن،نفسكتلقاءمنمبا-ام!شوفا-ملةالناسعلمسشلقاكانوما،بك4المديي

المافليعدولم،بسهمهير!ىأوية:لأصددطوما،منصبهفىيستمَرموظفكل-ررلت.أسيوطإسعاد

.66)94(أ-بكالذىمدينئكربهداكأنبعد،زوصةبجوارمواطنولا،أمهبجوارصة"يلقى

ويبلمةواتعوا،العنفقبلاسياسةاعنطر-قب!مليمالأقاح!ميرةطواأناهناسياءلوكوصاول

وكانوا،لهمأوفياءي!بواأن4ببقصورهمفىا؟اراالح!مأبنماءؤبيهَفىالقديمةالدولةملوكبعض

نصوصرأ!دفأشا.ضعفينالمجليردواأنةخِة،الىمراتي!اركوض!موتَالمدافىألح!اأولئكيجاملون

الملكوا-خمع،...لتاالويىط!والدمصر!أهلو،سهنةالملك!كا3-اتوفىعندمانهأإلىأسيوط

،وحفيدهولدهاطفولةفىألبوطشئونتضهـلىبأنلابنتهممحأنهيحتملو،..."كا4دؤةصينوالنبلاء

الحمأت!ولىبأنلىالملكممح:ً(ه-ى)ْيد!وكانالحةيدوقال.قصرهفىاطفيدهذابىرثم

.اءالأصمعالسباء*تعلمأبأنلىوحمح،بىشبافىمترلتىورفع،طولاالذراعتعديتؤدأكنولم

وأثنت!ي!ممىأسيوطونعصت،فلا2باهرالذىمولاهإلمطيسىءممأبراءالرأىءادقأءبحتولهذا

بي!قىوءفثم...!"ملككأبيدوالدلتاًالوسطىمصرأهلعنىوقال،(نف!ا)اهناسياعلى

بمَوله:هذهالملوك

،...أذرعشمرة!نهاعر)ؤعةبحةرفأصصت...المديض"هذهإكهديةأ!دىأنأردت

توزجليتولوا(؟)ادمَا"بنعل(الحبوبمنءيخية)أجوراوأجريت،المدينة-ياةعلوصافظت

...الظ!يرةصينالمأء

ونهنت،المأءعإ"عزىالابربلفى(؟)نجعاو-ةرت،4إالعاالأرضرإلىالمأءورفعت

ارعصيصاصقى-ى،ي!4القدالحدودعلاماتفوقاةتلاماءورزمت،...،(الزراعية)اطدود

(الحارأرصتوكا).هواهوؤقافيلماء(منفيبه)علان2مواو"!لص،المأءمنبي!اجئه

معه.وفاقعاتليم!بح،جمارهلصقيت

ؤكي!تأرادبمد!ى(عل)أغدقتالبلادأقواتشعتوكأدءا،!ثيرةغلاللدىِكانت

،4زو-تيبو:!نصيبه؟خدإن2أنموا(ل!)-تو،!،(تعبيره-ررعلى((و!وحقاوخا"أوإ

)94(404,BREASTED,op. cit

(05)BREASTED, op. cit, ;413-704 BRU +- ,R Die Texte aus den Gr! ben der Herakleopliten zeit von Suit, ,V f02
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،ر،!اشهباا،راىوملا!ت،قباآسغاالتىالفرائبعنوتجاوزت.إوولدهارملافي.كهاواعطيت

."6(3أسنت)إذاالبقرةعلىعطوأاوكنت...(النعم)ألوانمنئصيبه،إفانلكلوأ!بح

يدممطالقمىا!عيداح!ممنلحاممةبرة،ميلاينكأمر،فيوالأقمر-وبىالمعلافىقاكلت

ندرىلاأصداثوهى،ع!دهأصداثفىأشهعنعرتضةادعاءاتوشعانةفىادممط،تيفىعنخ

لأؤهزيهاومهد،خنمتهأمواهناسياطيبةبينلىاطراتنازساسبقتكاثتإنللا!سفعمرهاتحديد

قوله،-دعلي؟"أولافىهأبصفارق-ى-وعاًزيهاالناسهلكامأعليهاصتبأنه.ةطةتهفى

الىجلأ!بححتىأرء"فى11\ضنتوطدعلىادفوربحوربهرعاولْهحو!طوماأصهاولىألما

كانوإفصاعال!ثلجيشهقيادتهعنفدثثم،ء:دهثأرهيذىنقهْووياأخيهأو4بصأتلقايقاْبل

وأرشتوقفططيةيرةاجااا!م*صِدنءإكلعنصفدا!لىشاجأخباروروى،حلأ-خمابهالذعرضير

بأسايجدولمبل،،جميرتهممنالرغمعكو!!لاءلهؤلاءولاصداقةولاءجملحِنلمويإوأنه

()اْ.،(كارع؟نمر"وهولهالمعاصرالاهناسىالبيتءلوكأصدامعمقبرتهنصوصفىيذكرأنفى

عددهم،تعيينيص!بكل؟لوذعدة،الأهناء!االعصرورأس،أهناسياءلكالأول-قيأعةب

3مالهذهصارتوعندما،)52(العاشرةالأسرةعصمرا!صمإعصرهعرفأءسضهمءنخر3فرعأعقبهمثم

نفحمهم،.أءنوالقوةالبأسأ-سواقدابدورهمطيبةح!-ا،كاتأطإعزاالاتساعوازدادتفىالأسرة

فتلقبالقديمةالإمارةألقابءنعوص!الملوكأ"اباتخاذإلم!وتطلعواالقديمصذرهمءنتخلوا

يئالقطرصة!أى-اوىءكا!لياقب(قالثا)طإنضتأو(الأول)إنزتيكونوقدأءرم-

.(404ص)"بلديهبيمن"رجمالمنبأنهأسلافهأصدأوهويعترفكانأنبعد

عاما،نين"كلانحوواتهر،الإيجابىساورهإلم!)يالسيطورهءنوأهناسياسايبةبينالتراعواشقل

واعتادوا،تأف!13فىفنفعو!!،ثمارهاتت3قد!االموالينالأقا)يما-كامإزاءا!ناس-!سياسيةوكانت

،نادرةصاتغيرفىالملكا!هميذكرواأندوناص;إاللةصرولاءهمنمموص!مفىكدواأنعلى

وح!م،ن-.فيو-كام،مغْمابه!ذصنأينالأوطأيب-كام،الح!مأوكك!مرأءنوكان

يخهالة(لِفسوفيفى)صتوبمنطقةوكبار،البريضةفىدفنواالذينا!شونينو-كام،أ-يم

الأبدإلىعاش"وهو،و-د!مالةراعنةبهيخ!ونأجملازةمكانبدعاءنصوءهـمفىصتجت!ملهمدعا

fiاص!ا-ه!(5)1 ! Moealla", Comptes rendus de 'I Acad. des Inscrip. et Bملd'AnkhtiَءTomb334.!ع!"ص***J

lettreo,.4791أم،

yltcص.-ممر:وثاندييهدريوكؤنوراجع Yll ، Y (I

ضش،باسمخرون2أربعةاونلائة(رعابمرى-تاوىابعرى)ا،ولختىبعدا،سرتنأسماءعن)52(

قراءةلصسبخرون2و.كارعمرىباسمخر2و(1)ستوتباصموواحد،نؤكارصا3باواننان

اصانهم.
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الملوك-مبسنواتوليصولاي!مبأعواملبعفحهموار-وا،"بدينالأأبدإلىكالمثمسودام

.()3ْوهمrعاءالذين

،تةيأسصوطحاعوهؤلاءهؤلاءتولاهااىاالداضليلاحالإءخطواتبعضعفوءبر

،االرأىلىرريد،...،-،يزمالناسءسض-ا).نت،الغدأهلإلىاشوا؟مةبرتهنصوصفىةقال

شأنشأنهواءبح،لىودعايقالطرفىالنائم(اطمأن)الليلجنإذا،ء!الشامعب!ا،لب!هنافعا

.ء؟...عسكرىجمة!4فريى،دارهفىناممن

يصتطيمىا!!والندلي!رالشضةأزطانه!فأعلن،الادعاءهـذامنأهـمهوماالر-لوأعدن

الحمينو،تَ،صحرةاليَفىالر-ة!ونيىوفذدعلىجزاءهوأن،أبيهمماؤعلىمممافىهش!وقأن

موته.خدد!ل!الناسوتع!ايم،ةلدهفى4حمضحسنعنزغلا،قمرهفىولدهيثه:سيثآسرتهفى

.)54((هأسرتبأءألمهدصيحين)

واحنها،الثىءبعضذلكفىنجحتكلاور،حولهأالأ-لافضخأنبدورهاطيبةوحاولت

روحإذكاءوعلىالص!ايد!إ!رجاءلابةوعلىالما-ب"حصانتهاعلىاعتمدتماأعثراعتمد!

ؤيهم.والمامعالأمل

ورَشوفة،عدائصيئءورداتزذثم4،خة6ءورعلىوالأ!نامىالما.يالبدكنبينأناؤسابدأو

رالتوالا.وجذرمدبينالطرؤ!نبينالحدودوظلت،النيلمتنوءلىالبرعلىاقصعةتمعارك4وتلى

:)55(مغاوكان3بيرصدإلىتامفةالمعاركهذهخطوات

ال!2أيمإنضفأى"عاإنضف"اقبإنفم!4لقبىالةإنضفط-يةحامطاعايضأن(1)

-(-8202)2131عاما--يناتهر-والىىالةيلالطوعهدهضلال،"ىخواح"

..(يجلىأبىجتواشقاو-كوهـا)المعيدليمقاأ!نالعاشرالإِؤليمحدودحتىن!ساطا؟دان

و-"لىارَ!رى4ورةوؤخ-(سوهاجيةمديرفى)اثنىاالاةا-اعليماؤالم!فىنيحلهأوذكر

.()56(الجنوبةوابةةلمةافى)لدو)+4ليةالغإوابة.ممثابة

نحرىويدسأحدممذ-لرفقد،دانماهينايكنلماهناسيالطاعةالأفالبمحكامانصياعانويبدو)53(

يكتفلمأهليةحربا!دانتأنهافولكرويققد(وعاموونحسيرمجاى)وبدوونوبيينممريينملىانتماره

لهحضعأنلبثماولكنه،لفهالاهنالىالملكفحدنجهاوقصوانماالمهاجرينبمهاجمةفيهانحرى

.عفوهوتلض

63-61.,HATNUB,,X;7-6 FA-2 LKNER, in .J .E.A * XX001:د,inZA،،, LIXول،!!!+*ول

(BREASTED,.A..R 5913 (ot

BALY,in,173م()55 .J .E,.A XVIII;01آ,SeeWrNLOCS, The Rise and Fall of the Middle Kingdom in Thebes

LCCK,in,أآة)56( .A .J .S .L XXXIIك!؟W15;423ة.,BREASTED, op. cit+ءهأ*هـ,Mon divers!م!!!.

2373891,,Chr 'd Eg
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مواغثلاثفىطيبةأهلخصومهدحرأنه،أهناسياوءليفأسيووو-امتفيبىذكروأن)ب(

رأسحصنباسمحماهحصن-ىفجهاودفع!م،لانيلبىالغرالشاطىءعليالأولىصدثت

9(؟)الجنوب rsy!وصدثت!لاهناس!االمواليةالأقاليمجنوبيةعدصلوقي)؟تاهلا

نأتةيبىطاعوايت،نفسهالنيلمتنعلإثةالثاووةحت،لنبلمرقىالإطىءالثعلىنيدالثا

.)57(%ع!ومهعلتغلبحتىاتجاهكلإلىقالكافيهاالسفنيوجه

صدثتتكونقدفهى،بهالقطمِيسمهللاتةهـيادعاهاالتىالموإخهذهتأريخأنغير

."افعلوكردّبعدها!دثتأو،عاإينتفضدأهناسياحروبخلال

ي!"وعملكأهاسياصالملكمعبحرأأنهأصيو!أفىحمباهخلفاىالذزةيبىجمنصىذكرأن()ج

اءالأصوصبه،البلادأهلإ4إنفموا،جملهأءنانفتحتالعاءبوابااب!نوبوأننا-ية

الأسطولعظ!ة!ن،القصرورجالوالقرىالمدنشلمتاقااالرهبةفوصثم،والعظإء

-وتب()شاسشمابمديهالأسطولبلغ-ينأنهأءافنفمص"،ولكنهالملكعظمةمناو

،وطأيىرببواوتوم!بدقيديدأصبأنبهبالأرنهابإعنالملكعبرأيبوطبىجنو

مولاها،وابن،ولاهاضهللالمديخةيتأ"بقولاأجمهاإمودة!للاكااةأهناسيامدي!فرصةوءفثم

.")58(طفاللأبااثيبوابالرجمالالنساءولواص

طكمعاصرهمناكعريششعأنأهنالب!ملك(؟)الراجأو(؟)كالثاخيتىالى-طاع(د)

نتها-جماتخريبإلمتأدتكأمنطقةفىمعاركعدةبيمانهماودارت(الأول)حوتبمنتوطبة

6502حوالى)عايهاناسيا51طرةببوا؟خ!تالمقدسةنهاأما!بعضواْبصدوسيمةالقد

.(شارف-ختقدفيما.م.ق

الدلتارضأ4يطهرفيأن-إول،أهميةكثروأأزا!أوآضبئحرنمثماطعل-يتىانصراهذاوشبح

دارمصرتحذواأنوصاولوا.اةرريم"اولةا!أواخرمنذاجهاإتسربواالذينابدوافلولءن

ألةإبءارهمواْتحلالمحليةا*ئم!اءوبينأممائهـمبينوجمعوا،يةالممربالعاداتوتطبعوا،إقامة

الذى،،"خمندىوهما،يةمورأ!نَةإمنيخلوانلااممانطاكيناوضعاهذاعنوعبر،حهمنفلأالفراعنة

أوكك،واسنخدم)95(نفسهباللةبئا!بالدى-إولوأو،(وشورو>)،؟،ركارعالممرىبالكبتاقب

ثلهايمااماإ!ووجمدزرار،ايئوت!بهاشكلايةهسوالنةشعةا!نااخشضك!أختامااقصصرونالمهاجرون

7(BREASTED, Op cit, 693 (aلمنى"رلى"وأنالوسطىمصرتمنى"شمعلاأرارمانويرى

tpتبداوقدالعلياممر rsy2()012.1918،،،فأسيو!لبفطقة

(BIEASTED,op cit, f893, 104 (OA

('AbydosList,45;94 J .E A XII, 29 fig ;6 PETRIE, Scarals and Cylinders, 1p ,X01,7 (o
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الدلتافى،-اورالدلاخارجيونالمصرظلول!ق.6()ْطالمتوسللبحرالغربىوالحوضياسورفى

إبعادفىونجح،الروحهذه-تلىزاشخل،تمهمرهـمعايهمأبوناِوإقاشمعايهمييون،نفمه!ا

اطربحفى؟!بهاربمحأبمد!نوأ-سولمت،الاَخر3بعهشوكةوصمرالدخلاءالبدوبعض

الديئ،فىواراءه،4اسياسواا!عفىبهوقيارالأسيو-ينالبدوءاطربفىبهوتجاراطيبيينا

بأفضدهايأخذ!هبأنإ!لاي!رعصع!-دهوولىولدهو.ءحاكمالم!4علوءؤرها

.ؤيها)61(الخطأمواطنوقينجب

فجها،أتاهماعلوندم،بصيىوسأنخهاو-باكأمنطقةفىأطجبيينامع؟حر4!صرلول!ه-قيروى

أنرح!،ؤي!انجمامهواعترفالاَخرة(ربيرأوزةمرج)بجوار4المقدسالأماكنغديمءنعايهاقئلبوما

يمَا!نأناهوأوص،أحلتهىليفعلألاولدهودعا،دائما(انماطعن3نفأتشهونأصلأفهكان

وسبلالمواصلمرتوسبلآبادلاسبلإمينفى4ورفي،4علم!تفىالداخلىا!دوءعلىحرصااعحعيدا

ص!هضورونوالداخليةلحروبباان!غاله4فرص-ونالأبويستكللاو-ى،الجنوبأهلمعا!!عارة

)62(قوله"دعلى،دارهعقرفىبمونهي!اأو

إلىودعاه،الدكاعنإبململاصهموفىالأسيو-ثنإءماففىاتجع!اا)ىلِقةاطرالولدهصلمحاوءؤر

يرظيماامنايةواابلادافىبيطاطرالروحببثالاهـصمامأو!!،شقينيقةالطرلهذهوءؤر،يترمم!اأن

:ءنمالهوزالالشبان

نجهـقءعاصب!كأنولاحظ.الرعيةمنأتباعكوزد،4الهاصتحبكالشبانجماعةاضهض"

،نهيرك(و-!تذلكأملصَ،)ؤإنص!رهوحىيستيسعد.لحنالاشىءالجيلنوأ،ينمرالثسنفىغض

نأمنذ،جلناأمناقدماءا-اربالتامباؤجمذه.هـاراصئهبأبىاأسرةكلربتاكوأأمامةاقلدك

أت!ا-!ك،منالشبابعلى--لاظير،واسبغبكءاروعظم،ئكلإتيضأنإذنارخأ،ناشأف!مأرفعت

.،،)63(نعامبالأفأواي!و،الأرضبا!لاك-طهةنواو،ياا12اورايتزودواأنعلىواحرص

نرثإط!م،يهبلمنوالحدعلجهما!ف!يقفهو،يينوالأيبم!لحةفىضيئالاَخرءنسيايىةالشقاما

ولهاممايزرعونويسحَنوضهاجالالىِنجيروتعهيرهااوادىاحوافعلىمحصخةمدنب!نمثهاءوذلك

فهوامدوانت!يبلا!:ذلكفىلهوقال،يينوالأبراتغامخهايصدونوالمثدة-ينبهاتحصنونو

,"IntermediatePeriod..كهـ.،06888() in .J .E A3ة+،هـEgypt and Syria in the"3!4*!!ه!+.H

)11(.A SCHARFF, Der hietorische Abschnitt;02م,.in.J.E.AI!هم!!*!هك..pap.Petersburg1116 A ;.sv.A H

4591.politische Schriften.قياءZwei al*،!ه+ط،.are,3891 ; A88كلذ " Me!ولةfur!هـ4!وله،

.gypte,,4791 98 fكطء.4.ول

(26)601.f08.,,71م.Pap.Petersburg 1116 A rt

ا!اهرة-الممريةالحفارةداربخ-،القديمةممرفىالمسكربةالترببة"المزيزاصالحعبد6جعأ631(
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*يىجات)تباععلىفيمهثم،(لس!نباعصةطمديدم!اجمةعلييجرأولاالمن!!لالموطنعلىإلايغيرلا

اطين،لثىءباليم!تيفعلهزعاالىجملحمعةأنولاحظالشماليةقالمناطكلفىالحمونقم:ًلىوقال

عباراتفىوص*فحياخ!مأغدائهشأنءايههـؤنثم"مدنابنفا،سوءيحهالنلس!نبااماعرةاوالبلد

لا:وقالمغط!رات!موتؤافدجهايعتصهونالتىالبلادوأحوالب!اداخهمالطيبةعليمعرذ،تدلأخرى

يىيئهَ،تهباغاإ*-ثرةونحز،(؟)3سنوماؤه،وعرءوطنهاللعينلعدوفا،البرابرةشأنهوهذاُر

يمفاغبوظل،الترصالدائمواتهر،وا!دم!نفىيستقرلمولذلك،الجبالءن!اي!نةمماطرقاته

يُغلب"ولايغلِبلا،حورءادمنذ

دائما،البلادءع!إصةءنتكنلماطياوالبيتالاهنا!ىالبيتإينالمنازطتأنفىثكمنليس

وهى:،وجهاتثلاثمنذلكءنالرغمتعنيناعلنتائح!ا،ولكن.ليماخهمشدررا!هل!ابأسأءبحانبعد

وعاءخهم،ييناوو!رخا!4ةحياإلىلمنظمالالنضاوووحبيطلحراوحالرعادةإأؤمحتفىغاأ-أولا

بأنهءقبرتهنصوصفىية-رءنهمالرجملفأ!بح،بعضابعهح!محسابعلىكانتأنماءقالرغمعل

بميرانه.بينا!بةعظيمبسيفهشِاجر"بقوسشديداكانوأنه،اصدامايومجرىءوأنهللسيفرب

بدين.الآأبدإلىأسرتهوحمعة!عتهيز!سوفذلكأنيحسبو

ورةوةمريا!موعا!ارإلىبكا-خمهم،والأهناسييناطيبييناالملودُشعورمنزادتأن!ا-ت!ثا

ولهيوءىوهو%بئالىياسةهذهعنوعبر،ع!بينهو.ليغممابتوقر،ءخهمانمرةااب!طس

الثورةتمضضتعنهااىاإبادئاأنبلمنيعتبرممبدأفأو!اه،اسإسةواالحمفىبهرتجافيلاء"ويزوده

لذاتها،الفرديةيقدرأنءلىفيهوحضه،الأنتقالعصربهاواحتفظ،4القدالدولةيةنهافىالا-تماعية

يلتزمبأنوأوصاه،"4ب!فاتوف!رالفرد،الأءلفقيروابنالنبماعلابنبين-إ،رقلا":،وقال

."لحامباأليقيرةالسرفاستقامة،الأرضعظماءيخمفاكقصركفىالحققل،):لاوقال4،الطيهالقدوة

لقتلفا،-علأتعاقبأنواصذر،الأرضعلىتخلدالعدلإلزم"ر:وقالله،لعدالةباوأوصاه

ا!؟عص،عدافما،ابلاد(أحوال)شدهربذلكو،والحبسلفربباعاقبولكن.يةيدكلن

."6)06(جرمهجزاءدمهيطلبوخبثهيقدرفالإ،

وأن،حقوة،1توازىواجباتالمل!4علوأن،لق!مخاأماميى:اسيةالناسأن،أنيينوأراد

:،ؤقالcري-4عنمسئولراعكل

وأرسلأجلهنم()ءن،دافقةإإهاوأجرى،يشتهون.مماوالأرضالسماءضلق،الالايارعاالبشر"

فيه،مايرغبون)يلبىالممماءفىتحلوهو.بدنهعنءررروالهأشباهءم.جهاب-يىا!النسيات!الم

.burg.جم!.39-19-كأإ(4برب &111.. Aهـ!Pap. Pe! t--
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ليزاءم،السماءيعبرو،لنةه!ملفجربايدلرو،ب!اتوايقتا-ىوالأمماكاطيروا!ا.مالعشبوالأيخاقو

ليكونوا!درجمات)ورفعهمأجلهمال!فرمنمنذالح!متعهدوهوالذى.ولبامحمعبكواوإذا

66)66(ءهفاصملظهورص!ندأ

بالنقد،أسلاؤ،معقائدفىومراص!مةاظاًعقائدهماعلانعليينالمصرفيمتأن!ا-ثالثا

يمةاقداالدولةأواخرفىالثواربعضاعتداءعلىشتفقد،أخرىتارةالتعديلورغبةتارةوالمدختارة

جمهمباأربدمعاعلىجرأغمبلوشماشها3وتعطهاضها-إمحتووخهج!م،لهايب!موتخر،بروالمقاالأهرامعلى

شك!شكل!-روا!باه:تهافيةعقائديةاتياهاتبعةأوالناسبينظهرتأن،أحيانا)67(

ا!اشورتبوا،ر!اطةاوا،-ابرالأهراموشادوابهاأسلازذمآءنأىاانللودمقؤماتفىأ!ا؟

صينالمتؤمنثَفربهأخذآخرواتجاه.نةساان!دأف!رفىشكواكا،أجلهامنوالقرابين

واتياه.إاوأحواالدن!الحياةإلىنظراض!+ءلالتشاؤموتجلالأولالاتجاهأمحاببكفرفيهوبرموا

راجا!بهاهوأصرا.ودعواتهوقرا.لينهومةؤماتهالخلودفىأسلافهمئدعقاعلىأ!ابهأءمرمحافظثالث

اخراهفىافردامادةيىبأننفسهالوقتفىآمنواولكنهمفيهلايضك-قاظلودبأنأصابهمجذدآمن

بقدر،الدين3ءطقووإقاء4الدءواتوقىيلبيناقرااتةفىيممواءلمةأوصةالفضيالمقأببناءلاقئبط

.أخراهفىابهأربعدلي!انهإودنياهفىالإنسانبأممالشتصطما

علتلو:ا،نفعليقول":بقول!-.يخذاكإييوورعنهوعبز،أثورةاأياممنذانتش!بدأو

بلساضهماناحىأقينواالش!ورَينبعضوظف،اشكاموجمةتواسي،")68(،لعملتالىبأيئ

الحياةممبا!العذخإلىةيهاالمترفينويدعون،شغيمفىيرددوخ!اكانوااشةالم!يلالمواوت!بهقصائد

أقراتبعضتز-مأنوشى،فيهايصإجهموماالاَخرةعلىزلمق،دون!نسبيلذلكإلم!ماوسعمالدنيما

الحاىمر،عمرنافىيلالمواوأص!إبمننسهحهالذىالأسلوبمعق4يصعادىبأسلوبالقصائدهذه

.يسير)96(تصرفمع

بعدفقأل،عزيرأميرلذكرىأقيم-ةلفىالجنكنغامأعلموالايلالموارهذهرواةأ-دردد

.:الذكرىءإحبمدحان

إلمجوتبكااطمنصمالكثيرحمعنا.الأوائلزمنمن،تةبماوأ%-ادشوحأجسا!....ر،

لهاعادوما،مساعنهمورا-تبمدران!ماخهدت،ديار!موفين،اور؟ؤين)كن،-وروددف

مطالبهمعنلنا-!ولا،صدحالهمعنلناح!وماْراحوا،-دمغمعادوماراحوا.؟ن

فى.-ءايهماةطهلاو،صد

شمى!نفىالاربابكاسوعوبقصد"عالتابيوتالىالفوغاءوبصل"اببوورفولانظر)67(

11.,Pap.Leiden,344 VI
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ال!نوالبسرانكادهن،الزمناطولنفسكواوض،نعيكتوم!مى-قلئكوجلى،افرح-ص

مالفاللى.قتاوعادراحصدما،!اجةهعاهوخد.راحماصد،تملهولاالهنابيوم،خ،وتعطر

.حد"6الاَخرةءنظصماوالنى،صدصراخبهعماقلبه

إبِوورغهـاوعبر،أيفاا:ورةاأياممنذ،واليأسالتشاؤمموجة،)اثاني!الموجمةبدأتو

فنأءفىوالرءبمهَ،!ولادض!معللالأطفونحط،غرقااضأسابعضاْتحمارءن؟-اآذكرناهأمم

وعبر،طرتةمافىالموجةهذهواتهرت،قو،صدعلىالضجيجمنالأرضتسترجحتى!هالتلم

إيخهو،عمرهفىالحياةعيوبسغرجلبينبرديةعلىمصرىأديبسصلىحوار،ذلكب!دعنها

.Y(3خزْثخصكأن"الحوارهذافىتكدثالروحوجعل،روصه

هىأعلنتبيماخما،عصرهمم!اوئصمه!أأعلنبأنبدأتصا-بهابينو؟نهاشةالمناةأنيبدوو

تحدتهلايخماالجدلاصدمولمأ،ا،وتبعدلمأالموتبعدماصك-أنفىورء:تهابدنياهارضاها

الاَخريحاورصنهماصوظل،شددول!نه،لحياةاإقهض!فىجاداكانإذا!تحرونفسه!ررقأن

واتهمفىوفقدأولادهـمفةدفىسالنائبمصامثاينمن"ءافةع!ت،يهادضهاأنإلىاءطر،حتىيداورهو

بدعوةتكةلقدكانائهيبوو،بالحياةالضيقإلم!دعاهءاعلإاهووقص،بلواهعنهتخففلعلها

حمعته،وشوهواإ"اأساءواءنلجخهموجدمابقدر،مجيباولامميصابيغآيجدلمو!كنهالناسنجين

سيلعلىالأولىفىفقال،ءتشابهةببهداياتمنهاةصطِةصبدأ،قصائدأرجفىشكواهقصثم

:J-رويخاطبوهوالمثال

.مماؤهاتقلتئفاصض!ارفىالرخمرافةمن)غرأ،كفاكاحمىعبفأن،كفاك

لزوجها.عنهاا)بهتاناكاسرددزوجة(ممعة)ءن)!ر1،كفاكاممىعيفأنكفاك

وفال،اظيروانت!اء،يبوالقريقوالصدجيبالممتزواليضىأخذ،نجةالثاز!حيدتهوفي

:قالفيما

!يُرغبونلاالبومدقاءوأء-أشراروالأشقاء-اليومأفدثلمن

أجمعينباص!لمقبل(3)العنفومضى-سةال!اهدرتأنبعد-(اليوماتحثلمن)

!م!نكلفىالحسنىوأهلت-السوءعلىالناسقرّوقد-اليوماتحدثلمن

Derتsad-مط3(07) Bericht,!53!ه.ele,6918 ; AبمLebensmuden mit seiner S!حاهـي!Gespr ! ch،ى!-هـلأ.A

3791.ch eines Lebensmaden mit seiner Seele, Munchenه!حStreitgesp

اء62ص-5791سبقبر-التاسحالمددالمجلة-القديمالمصرىا،دبفىالحواد":صالحالمزيزهبد
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..!نالزماكذايعهلنإنساالمعونة(قى)-و!ايذكرالمأضىأصددعاوما-أليومدثAلمنأ

...!السوءيأتونلمنالأوضشكتممأوإْ-مقم!طينمنوما-ايوماأتحذثلمن

!ءررودءنلهاما-لبلافىباألمتبأساءو-اليومأتحدثلمن

أؤمءنرآهومامسعاهجمزءنخلا!ادونهتصؤروما،إوتاذكرالرجلعاودانالثهَاقصيدتهوفى

ألم:فى!شدةق2و،اطباعا

في!بعداصلاءإلىواظروخ!-يضد!ر-كالبرا)!ومتجاهىالموتأءبح

ءمر!رجلِومفى-ظلةفتوجملسة-المربعبيرأشبه-الحِومضباهىالموتأصبح

الأسر!فىعدةسنينبعد-موطنه(إلى)يتطلعاصئكأمنيةاجوماتجاهىالموتبحأء

وإيدانهالموت!دبالحياةيماانهإلروحهتؤكد،فراحالراةمةقصيدتهفىنهاطمئناالرجملعاودولكن

.بابالأروعدلباد3وحسنزيهابالثواب

واعبرواسواهمممنعدداأ!!روكانواأسلافهمعقائدعلالمحاؤظالثالثالاتجاهأ!ابواتهر

بيضهمتواعلوصغلموا،؟نهموزراوموتاهمبر!قا.3يعنونفظلوارءةعادثوا)شكحوايباالضردثحوا

التىامالأهصمتونءنب!ضهاواوتجسوا4يمدأةاولةالىكهاندعواتمنبعفهااتبسواكثيرةدءوات

ويأسبعصرهميأسب.مماالآخربعفحهاوألفوا،الخامسةالأسرةخهايةمنذافراعنةاأهرامستهاا

اءطلاصاهدهالدعواتهذهوتعرف.اليماخرةدارفىولأهلنم"منفلأير-ون!اأءبحواإىاالأماق

نأفىمنيمأءلا،يرأوز!بمتوفىلكلأءعاب!اتلقيبهىفجهاظاهصةوأهم،بيتالتوامتونباصم

تطؤراالترديدهذاوكان.-لمودهمثلفجهافيلمدوأن،يرأوزربهبهنم.ءطالآخزعالمفىينعم

وصدهالمتوفىالةرعونعلىاقديمةاالدولةفىقاصرايرأوزبلقبإدةباكانفقد،المدلولمحم

-كامكبارسلطان!اواةذمم؟4اقداالدولةأواخرفىالمد!4أركانزلزلتف!ا،وصدهلادطيخاوامتيازا

مماكانالاَخرةفىهـهمنفلأيرجونفأصبحوا،أءعحاطيةالدتهازاامتياساماؤْعلىلح!ماهؤلاءتجرأ،ليمقاالأ

احهاناوبمارالموظفينءارذلكفىقلدهمثم،يرأوزبلقبمثل!موتلقبوا،!همنفلأيرجونهالفراعنة

.إنسانلكلمشاعاأملافشيئاشيئايرىالأوزالمصيروأءبح

ال!ينفىلمحذهب!يخص!4وههلولدهزقالأهناسيارعوِّنيئ-عبرعنهوقدالمجدّدالراجالاقياهيتبقو

باب؟)الأوةدوبف!ن...الهدالةوأداءبالاستةامةالاَخرامالمافىنكم!.أصلحو:ُبينالهراوتقديم

اء،درجمل(إ"إيةررمه)ءلمنالربع!دقيولاا!رأيرةالمريمقور-لطباعإنو.إليهاشتاح

.(يذكرماللهاذكروا)6"ال31بالكيعملبكلرواممل.اكمرور
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لا:وتال،والحىابالبعثفىممذص،نصصةثم

يعثالإنسانأنواذكر،عةسانهالعهركأيرونالاَ!حرة(ةضاة)ةإن،أسنينااقدادفىق"لاً

الةيهومنوأن.اظلودمعناهاهناكالحياةوان.بانبهال!ؤمهيئةعلاصالهوتوءخوفاتهبعدثايخة

باب(كأرفي!ا)يسيرومعبودكأنهأيهايتبرسوفإ"،طيرت!كبأندونباك!امنوأت.بها!فيعمت

دونيينمرالمص"نالم!-نيرةالةلمةاتجاههوالراجالاتجاههذاي!الأنضحىالطهمنوكان.71(")اغلود

واداظ!ن.والصرمتينإنمثككيناكثرة

*"،3

الصاكأكلاتمضلأصحاعلى!ىأو،لولدهصيئيمتعاتضهت/1اىاالعلإاالمثلبعضتلككانت

صرذافيرهاامامةااباةفىتطبقأنالمتوغمنيكنلمأنهخير،عدهفىبهاينمادونالمصلحونالىكاق

مجتمعض!العلإإفىاكلشأنيض(ن!ادَان،!إْو،ادبمومينبينول!خمهمة؟تماماالتزامابماأالح!يلرمأو

تإيق!ممةررارفىالاسيتفاوتثمب!اا،عحاحونصادى،الأديانكلفىال!لياالمثلوشأنبل،وزمان

اءطلاحاتسمىتصة،11الح!متطبقومدىالعلإاالمثلأى،ب!ةج!االأوصاعهذهؤرو2.لهأ

مماهوكاكأجهاليصؤر،بقليلبعدهزمماأوالأصأسىارر،دافىأديبألفها.6الفصيحقصةًااقروىبايمم

أوءاعءنعمرهيسودأنيرجوكان.مماعايهالِعقبو،والإدارةاطعأوصاعءنعمرهفىنعلا

.)72(والىصو.طنالح!مةينصبشحبة

ب!دة؟"وهىالملح"غيطتسىُةلدةءنخرج66إنجوخوذيسمىًياتروأنالقصةوؤوى

وأولادهايةرما"زو-ةزجهاوقىك،الةيومنواصفىنتكااض!أالظنعلغلبإنو-ديدآاعلىم!ن!انعرفلا

جماروأوجلودوأعشابنمارونمنتواءمةعةبص!حا-يرهو-ل،ا*لإلامنيدخرهنإمماكان-ا"لهموقىك

قريةعلىلِقهطرفىإلْبوخوذ.وصع!ررهفىاالمكعا!ةأهنابامديرةب!افىيتىرأناءاتجه؟ةكرضببه

م!وروفعنتابة"6نا-مت!وقى"يد!ُيرشرموظفأصهايضوككان"6رفيفى!ُتسهىيعةصأو

."6صوبنىرنريدىًوالملكيةانلاصةيتولىْ!ارةكانبهبير

-،لمةءنذهنهونفتق،ءك!انصإبلهي!ؤنأنوأراديرهو!القروىقيارةفىنا-تفوقوطمع

لجسطأن!ادمهإلىوأوعزعا-4يمرأنلهلابدكانيقةزرا!طريقعل4زإعترةخبيثة

قاشهعلي!رأننا%تتحوقى!اهاطرتقَْاءلالقروىتقدموإط،بالعرضخطيهشا12قالطرعلى

زغره،راءةالززهـبوك!إراة،شعنابتعدوا،طِ،آأؤدة؟انيةا-م!نكانبأنهاقروىفاعتذرا،المفروش

؟ا-تت!وقبرهافاش،اةلالابلخامندى4زضهاقروىايرأ-رر-ةضمصثأةو.أخرىعرةناختتحوق

اظاءةناظرإكاالأعضليإ.لاغو!رردأةروىاأا-تج.!حرمهجقاءالحارعليمتولىأنعلمر2وانرصة

وولول.كا،1يرهو!الى%لاعةفيعلىواستولىسا!باالهزةخذتهوأنا-تتح!وقفغف!ب،الأرضوصاحب

لا:ئلاقايبماغرءةاةةفىنا"تتحوتخهره،ءلمهعووايفدالقروى

(%V)128لم53بم,.Pap.Petreburg, 1116 A rt

)72(8091;des Ba " ,n Leipzig!5!هـ!!ا and .A GARDINEE,355!هكم!eiD.+

.Peasant",in .J.+,.A IX, 5fل!!قاورGARDINER، " Te
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المعبودهوهذااسكوناربوكان.6"اسكونارببدءنيبنتةرأ،يازلإح!وتكتعليشماً

ي!ترمونه.والناسي!ابهبرفينى!نقريبةمرجلهكانأنهيبدوو،أوزير

:اللطية"الريفيةبله!تهوقالبهي!تملمالةروىول!ن

!علشان-ا"فأمالإدفيالسكونيارب؟لساقعلالشكوىوقّفؤءْا!وتغبتفرفيو"

"6ءصعلكاللىالزعيقبطلأ

العاحمةإلىسيله!زذفا،ئلاسابغيرواءن،-ينايستر-مويمثم!و-ينايامأكأمرةطيلةالةروىواتهر

اضهراإلم!دارهمنيقه!ارLJAJباحص!ذاتن!لابهوتا.رنمهى4اظاصظرناإلىلواهليشكواأهنايب

بصضاكاجورجع.4ةقيعضإ،إلِعول-ىعندهءنبعاتامعهيرسلانورجماه،المحى!4قاربقلليمت

جانبإلىواش!ازواعليهالأصفهؤ؟واالموظة!نمن"بمححهْنواكلنكاعلىرنسىنها،فعروئيسهإلم!القصة

رنسىولكن.دعواه!هَدتيمثص!كَوهأنولواوصا،فلاحجملأمنؤبي!انأعليهموعزناختتحوقزمياكم

.نفم!4فىأص)اصرّ

العدل،فى،لحببهنخوتهبهيسذيرأنصاوللينارقيقااشمطافاإليهفوجمهرذ!اردالقروىواستبطأ

وزوجماً،لميتيمأبأ-قاً!ضتإذاوو:لهقولهمنوكان،به-وصفواأنأمثالامب2ممأووءفه

يتفقءممأالأرضهذهفىأن!رممعتكانعلى،فشجعنىلهاملالمنورد)!،وأخاًالنبوذة،للا!ومل

وش!قالباطلقئهق،عنالدنيهةمترهاونبيلا،ءنالجشعبريئماصاكاتكونوعساك،الصحجحتنالقا

بىكرازل-المأد-ونيمدصكوأمدحمكالعدلاقم-تسمعوانتأقولوهأنذا.نداءهوتلبىالحق

66...ىوا-

الخاصة،ظوناىلدةملهالقروىمدجالأصعزحلعلىأو،4لخاصظراناىل!،طهفالقروىمطاالضلو!

الكلم%.يىيينالمّروأولمُكمنواصداوجدتمولاى":ُيةولوهوزرء:ةإكوأءسع؟!أيب

بقولا:عليهافرعوناؤرد،عليه4قضوقص،"إلىّيضتالمقوأباعهمتاخهب،لصواباتحدث

عساه،يقولهشىءعلىتعقّبولا،!اهـاتؤخرهأن،!مافىقشاأنءافببق(أتحاكأك)"

وعيالا،زوجتهبرزقت!بَمغلأنبثرط،فنسمعهبام!خوبحدضهإتاإ!-قثم،الحديثاءل

+(!نابقائهطيلةأممعاثهتت!ءلأنكذلكوعليك،إملاقبعدعادة،يخايأالقرو-بنفيء!!نروىفالة

.ccمعطيهأنتبأنكت!!هأندون(رزقه)لهتصرفأنب!ثرط

كا)ؤنمةصؤر،عمرهافىاباة-وانبءنجانب!نكزااقم!ا!نالأولالشقصؤروهكذا

-!ئبهف!إلي!صؤرأفيرأبلمو!!،بعضءلبعفحهموتسزلم!اطخماستةلالهموسوءإوظفينابصض

يست!ذبفرعونايصؤرأنلِأبولم،أسبابهاإزالةيودونووالمظالمالش!يةيتقبلونخرين3ءثظفين

الىناكلن!ومرفأن!:نىام!4فى11،4لاحم!اناإيأعصثممن!ايديستزقيىأنوهيارءامنقروىصةفصا

ة3ْبرزقهاآحغلواخ!اقرفىألرتهأطإالإ--انءنفضلا،ءايهأ-دبةعحلي!عرأنودون،لجه

كاا!ء
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فئ-ؤل،أهملهأنهوظنهذانيوا-ونعلالىدعنو*ازل،زرعونهبتو-ي!إتاصراءةناظروعل

،وتوجمهالصرجوالنقدالعحفإلمطاطديثلينمقوتحؤل،اكمراسةإلىثماش!يةاإلمتالاستعطافمن

المجابوضربالأذىءنتقديمهاحينيسملم،الأولاسضعطاز"بعدبحةمتاشصكاياتبمانرنسىإد

،والأذىاءسبانالىولولمحام!وتهإمماععلىيصر،واشردهعناقيلءنلمول!نه،الحراسإهالةو

يطممِكانالتى4؟ونسوالةاوالسياسيةالاجماعيةالعدالة!بهادئكلياتالش!فىهذهتصؤرأنعليوكلل

.عصرهفىالمةكرونجها

خطوي!به،اقائماالىندوي!فجه،بهاا،كفلأواسه-نةادفهَيمثمبهالحامأنانبوخونتصؤر

:4نفإليهي!ثكووهوالخاءةلناظرفقال،الميزان

...تضذبذبلاانليطجمهاوأ،تمللاالسندوأي!ا،تخرفلاالدؤةأ!ا"

.،أهملتلحسنةاوالموعظ"،غبوني!اوالموظةون،*ء"ءنموءتصىوأتحتكءنالعدللمتنةا"

.(،!..منىسلبمايكاطفوناقفحاةاهموها

اهدلالربالعدلتم"أ:العدلعلبضهوهوالمحنىباه"ة،الأسلوببل"ةأخرىش!يةفىوةال

لحسنىوا،ظربانايرااأْ!،ام!وءالصعن-نجزهوا،4"ولو-ةيىتحوزوقرطاقلملِاو،مو%ودعدالتهعدلىال!

الأرضا%وتهدفنف!ذا8نةاببااكءا-بهخيم.ط،بدالأإلىباقا*ررلوا،.غاأ-م!ن!وما!ا

...الربأقوالمافى-يرهووهذا،يرنلبايذكروأسوف،نسِاالدهذهمنععتهشولولن،سه

قأأمناأجشتولىواء،ب!يتطأنلىلاينبغى؟اميزا!نَومن،؟:لأنلالايأ.شيتدايكنفن

."...أخرسثخصاا-ادثأوكنتكاإلىّش!تولافدثأنعلإكوجبغيرى

رعالإلافمعن!"رتاكأانأ-اديْعلىزيةى،1وما،...تضعفولاتلينلاإنك

.،،...وخالدعظيملعدلفاالم!وابوافملإذناطققل...،نةسه

اظاءةناظرعلرري!فبدأنماإو،اطكامواصاتعنوالحديثف!بحةبانيواتونيكتفلم

له:قولهمنوكان،يعنفهو

المحزونأتعسوما،تكتجاوزوالر-ة،قاسزؤادكول!قئلةطاوذراعلثومقتدر،قادرإندُ"

العدمكان!اذا،(ضة)باءالوبةرعنزدتإنكبل،اقساحلىبرصولنكل!،تحطمهالذى

.،...العدممنكُارتجى،منهايىتجى

مدوقال،يرتاعلم4ووةَ،با)مباطبهةةمررنسىأصأنحديثهفىالقرويعنفجملىوشتب

حمبه:
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عاكيرهوءل،يسمعهصالمممباوأ!يب،يراهصاو-ولوممى،يقهطرصوابنءل"

لاهادىوعصجة،ةديهابّانرلاوعيكب،11لاكبيرو-اعهَ،صدةيمربقريةأشبهإنك.بهيذكر

أءبحول!ضهالاخلاسخ3أن:.بنكانلمنطقةكبير،صتشو-ام،ض!ابلأنتْ.لها

.،(فية)سأنيودلمن.مموذجا

الىالفرعونءادة!سبكانتاىالصفا!بااظاء"لناظرش!اواهخلالفعزضانجوخونوزاد

:فقال،مراصة2اةرعونايذكرلمأنهولو،نفسه

أنتبل،كالصصانوانت.جعهمبماظكقوامومنكصاشيتكوسطا!!ماءاربرعانت"

افهب!ابرإذنفاةءأح،البرارىيعهروالحقولعلمرةالخضدشبغال!ىاة:صاناءاحبح!ي

.،الاَخرةقوبواصذر،الشا!صدنافيضاتكنولا،البالسوأكرمواوقفه

ت!ونأنالرجلفتضؤف،"انلاًناظراتررعاهء!هامعينهفرخولمأ،تهيافىش!خونأنبووأطال

الفرعونعلىليعرةهـهأأعدّهاجديدةبردياتعلىمنسوخةش!واهوأراهطمأنه4وإءص،هلملمةالدعوة

منتمل!تهناختتحوقتجريدفقضىنجفم!4،القضيةفىيقضىبأنأصهمولاهعلعرضهافلا،نفسه

ئعه.بضاوحميرهعنفضلاللةروىا6كاووهـج!ا

**

تسودأنيصحكان4هـ،الأهنااممرافىالمرجؤةلمحياةوروى،الفعليةالحياةمنء،ورإذنتمك

لةلميلمنسلطاضهاباتقنعأنإلىواءطرتاستقرارهاتفقدبدأتأهناشاأنلولا،مصر!"ااملياامثلها

عييثمهاعلىتعاقب!ينطيبةمنافسغ!نفوذعاي!اطشأنوبهرر!؟)اظامعر!يختىمل!!اع!دمنذ

منهماصو-اول،رعحيةنبحوتومنتو،تاوىإبسعنخحوتبصووهما،طهوحانفرعونان

نعرء"سوفماوذك،رايغ"فتاءلإداوصدةإعادةإلمىوتطاعالمباشعرلنفوذهاهنايبافي!عأن

عليوشتب،م.ق5202ءام-والىأملهحةقا5نيئثاأنالآنوي!ظيخا،أخالىااممحلافىلتفمىليبا

،قرنوففقرننحواتهرأنبعداللاصكزيةعهمرائغىأنسلطانهفتمصرتو-يىفىنجاصه

مثلفترةوضعأممعنىو،الوسطىالدولةوعصوريمةالقدالدولةعصوربينيةطراراصلاشةافترةمثلنأمدو

.جديدةأخرىو-د-سيايبةإلىثم،4إغايةولاصكرتفرقإلى،لبةغاقديمةيىيايىيةو-ررةءنانتةال

.ج!يدةوقؤةأخرىمنعةإلى،ثمالداخلىاخنازعوااكف!اإلىيتالقدالقوميةابنعةمنانخقالؤترةومئل

اختلفتسواهاجديدةاعأوءإلى،معينةود!!4و!بالى،"4ا%تماءليدتقاومنأوءاعانتةالفترةومثل

توؤهـتواسعةماديةيخاتإم!منالانطفترةوثل.آخربعضفىمه!اتفقتو)أمورهابعضفىضها

ساطانإليماامتداىابالحدودودةءإإقلإصيةإم!نيماتإلى،أصهاعلىثمينوللقالمجموعهاللدولة

!لمت-صبةن!طةفيةحياةمناضقالفزةومثّل.جديدة4واسهأخرىإم!نياتإلىثم،ح!مها

.%رريدةخ!بةن!ماةزتعةحياةإلىثم،والآفاقئلاوساامحدودةفتيئحياةإلىمصر!طها

ممه،خامداعصراأو!هعقيماعهمراالانت!قالكانع!رأنالحالبطبيعةيعنىلاذلككا"أنغير

نأبعداءطراراإليهامصراءطرتالمؤةتالتراشمنبةترةأشبهأصهكان4حقيةفىهووإْكلا
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%مازهاشاخأنوبعد،مت!لمةقرونتسعةنحواشرتطوللةتاريئيةدورةاسياصىامنعرهاقطعت

أهناسياعنء!رت،رايضاصياسيةكاشفاصاتامنهذهالتراخحىفترةتخلولم،بىوالحراسيادىا

يفضلالحمءنامأ؟إلىأصرواجهاتطلعيةفكراشفاضاتمنتخلكذلكولم،آخرحيناطيبةوعنحينا

،حقوقمنذلكقبلالأفرادع!"ماحصلصتفضلللفردحقوقإلمطوتمالعوا،نظممنتق!مهماص

.مصاشمعنقبلمنإليهيطلعونالأفرادماكانصفضلكهالاَخرةفىللفرديممصيركرإلىوتطلعوا

مفطوللة،رونبعديينالممرأذهانفىخا!ةالأهناصىالعصرفىوالديئالحمأوضاعوكىصبت

لأونسبوهايريةأوزدولةاء-بروهاأهاسيادولةفىاظيرمماتعنلِعبرواأنأرادواوعندما،انقضائه

.أوزير)73(الاَخرةوربانليرربرجهمإلى

اقديمةاالدولةعصورخلاليرآصوواإخةشواوالنحتأممارةافنونازدصت3يفبأص

،وتلاميذموأعواضهمالملكيةالقمور؟وفاحينذاكمدارسهاشنمويمف،حىو"اوماتفاماصةافى

خاعال!لافآعلتجيعوقدرضهادولتهمإم!ناتسعهَسنحينذاكانتماجهمفىام!ارةاأهلا!تفادوكيف

انحتانوفناقىيممكيف،أقصاهاإفالبلادأقصكامنانحاخرةاالضخمةاتاءاأجمارونقلاممالوا

إص!نيماتبسحهَشفعوااويمف،دولتهموعظماءفراعنتهمثيلتمافىوالمثاليةلواقعيةابينفيهصمواباأصلو

مناحس!مإلىنقلواءلىو!لواوالصلبةالاينةالأجماربكلأشلهمفة!يروادولتهم؟روشاءصكومتهم

الطبيعيةالأجماماثلبأجماموتوها،والخضبالْصاسمنبعفهاخمواوً،اقميّةاءاجرهامن

ايتفادكيف.أخرىق!لمةناأحياعنهايدوقئقليلةناأحياعنهاوتقل،الأحوا!أغلبفىللإنسان

ابزاءبسعةوت!بموا،والمعابدبرالمقافىلاوحاضمالمعدةالمسطحاتاتساعءنيروالتصواخقشهـاةْ

يستطيعونوالخارجالداخلفىمتسعةفاقاآأمامهمووجدوا،ستقرهادئجوفىومملوا،اثراءوا

عضها.يرالتعهيست!ونويرهاتصو

بدأتمنذذثيئاشيئاإبهاوأماومجالاض"والنقشواك!هـيوالنحتالمارةنإتإم!واخلفت

مواردتفوقزكاومنذ،يمةالقدالدولةأواخرفىيا!هاوأشوملوكهامنفمديخةمنتنفلتالحمصكزية

يخدمممااَ!رأالأقاليميخدمالفنوأءبحااقديمة1الفنوحدةفضعفت،اطكاموإم!نياتالبلاد

بالطاجشصفإنتماجهم،واشرلجةطوفتراتالإبداعوروحالمهارةشقمحهمأطهوظل،العأحمة

.أخرىتارةيفىالروالطاجتارةالاقليى

(*).،"175.leopol،s aus derv Totenbuch, Kapظn Herak973ج،Konigtum des Osكأ!3،"+،+!طلميموليل!5يي!

،365*fط.inZAS

المت!د!ب!شه""أى،حرىشف7بأنهووصفوه،الكثىبهيئةالقديمممبودهمالىاهناسياأملورمز

شيئاأو"المهابةذا!يمنىفأصبحالمتأخرةالعمورفىالوصفهدامددولاوكض!،بحرلهيفدومن"او

زيوسبنديويخسيوسالاغريقىبالمعبودبلوتارخ!ئبهه،"أرسافيى"الاغربقوسماه.ذلكعنقريبا

الملقصرأبوفىكانتاهناصاجبانةانوبخمل(Ieide,)37الحصونجةلغوةرعزاواعتبره،وايزيى

(SCHARFY,Abusir,21.م.ك22بنحوعنهالبحدأنهاولو
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التىالفنيةالنواصحيثمنصواءثاره!3بهيستشح!دماخيرمنالانقالعصريتتواوظلت

عنبهاوعبرتضمنتهاأىاانصوصاحيثمنأوعصرهاروحعنبهاوعّبرتةيهاتمثلت

أ!ابها.عقائد

منذالفاخراظشبمنالأفرا!؟ربيت:اصناعةفضلواقدالمهرةوءناعهاامواءمانوفناوكان

!نيصؤرونووأ!!ابهمأ!اكاابأحماءدعواتعليهاتقشونوأءبحوا،السادسهَالأسرةعصر

امالماإل!منهماشطلعأنفىأملاالمتوفىرأسبلمقافىبوتلاتاصحىالخار؟نالأابلانبعلكبيرتين

موته،بعدحتىعنهبرمألايرجوكانالذىاشمسانورإلىأوالقرابينمقدىإلىأوالخارجمى

هذهوزادت،أخراهفىففسهتمناهالمتوفىكانالذىافىاعبعضواقرابينابعف!عليهاو!ؤروا

افاواوالنقشللرسمأءلمحتجعلهاانلشب!نناعتهاصوكانت،الاضقالعصرتوا!تفىالخصائص

أهلها.إم!نيماتءطناسبأنإلىاةربوتجملها،الب-ط

إلىإقليممننموءمماووءوحنقوشحهابراعةوالئوا.ديتهذهأذواقتختلفأنالطبيىمنوكان

تفالقديمةالعا!طةإلىح!مهتطلعمنذيهالا،الأهناصىالعمرخلالتمماأفضلهاوكان،إقليم

،3داغوم!ةيخاخهمإم!ودءإفىيقلدوهويمالةإتهايممتوحواأنوصاولواإليهامعرمنومفناواتجه

أغإةعلىمعينةاعأوصفىيةوالأخروالهقالديةوالريىومالديذيئاكع!وصاطكنذلكتذواتقرت

ذكرناهمايكنىو،3خرموضوعإلىنريههسوفماوذلك،والداخليةالخارجيةوجوانبهاالتوال!ت

والا-خمايمةالعقالديةالأوءاععنتعبيرهاومدىومضمو!اا!وايتمنونعن(411ص)قبلمن

ع!رها.فى

اصغيرةبراالمقاجدرانعلىسواءمحدودةمسها!اتنخقالالاعهمرفىانقشواالرصممسماصاتوظلت

الاَخربعرخهاوشكوامقابرهمفىبعفمهاأءمحابهاأقاماىاا!*يدةاواللو-اتان!باسطوحعلىأو

منتطعمواوحولامن!مثواأنفىوأملابهتبركايرأوزخرةالاَربمع!:دهمةمرجحولأبيطوسفى

ةطاجو،ا:ةفيذاخشونةمنبؤعانصبوااللوصاتهذهعلىاكقوشةءورهمواتمحفت.خيره

ي!ونأو،عصرهافىمستحباذوتات!ونأنإلالهألىببالاندرىاىاالمقصودةوالاستطالةالنحافةمن

ءورهمأنغير.الجديدوانالمقالابداععلالةدرةدونلبعضنينالفنابعضرةو-هل!د1،،1نقصسبب!ا

بعضتحررهاوهو،خشوئغاعنيعؤة!اويميزهاواصدأصمنذكمنالرغمعلتخللمهمورسؤ

بقدرعصرهافىوالأسريةالعاديةالحياةعنوتعبيرها،ال!ريمةالنقليهديةالرصمأوضاعمنالشىء

قوسه،يمسكواقفاافصباءا-با،وفىيصؤرأنمنبأسافناناءلىي!نلمبجث،الام!ن

.جمرهعلولده-صعلساجمايمؤرهأو

ت"وصهولة4لرخصالخمثبمنتماشل!مأغلبفتعلىاممراهذافىالمثالينجهدواةعر

ءخاضهافىبالخثونةت!حفصيلمهـافىءفيرةغاثيلوهى،ياصهمأشتماثيلمنعددالآنحتىإقئو
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غيرقيزهاولا،عمرهافىيروا!!والنةشأسلوبشأنذلكفىشأضها،انحافةواطالةالايتإلىؤمميل

الث-!يةالملاعفأظهروا!واءماواقعيامذهبافيهايترسواأنصاولوانجهازخاأنوهىواصدةميزة

اكمهسدقصمنبنوعخمثوئتهايةؤضواأنبذلكطاعواوايت،مقصودقيلغيرفىبهاأع!الو%وه

أص!اجها.و-وهعلاطحمبةايفيةالرالملامحإظهارفى

،والخدمالأتجاعقاثيلخثبيةبموعاتالعصرهـرزافى4الخاستماثيلجانبإلىوظهرت

صناع!اان!وهو،وا-دشىءءيرالأخرى!ىيميزهاولم،وافعبشكلا!ناعةا-ثونةنيماوظهـرت

الأممالعنبأوءاع!اواوءبر،بما"مترابموعاتمنهاوصنعوا،كبر-دإلمط!ناءتهافىروامخر

قليليخرشيئاعايهافأسبغوا،ابيوتاوداضلوالنسيجانمارةامصاخفىأص!اجهاجهايقوماىاالجاية

بيرضهمفىالعاديةاب!ةيرتصوم!ادرمنرطسيةم!!رأوجعلوها،آحبيراوطرافةيةالجومن

.ِالثمبيةأوسا!موفىنع!موممم!
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الماضراالفصلى

الوسطىالدولة

عشرةالحاديةالأسغ-أ

(5202 - i 3 tكأ(.م.ق1991-2!52ثم

اكطريخنجرمنذالسابقةافصولافىأخبارهاتتبعناالتىوالسياسيةالاجماي!التطوراتتدءو

لدولةاشب!اإلىبهاتخهيناوا،لأولىايةوعصراللاصكزيمةالقدوعصورالدولةالأيمواتيهَبداعمروخلال

تخلوت!دلاقديمةتصضرةأمةلكلاكطريجةالدوراتأنمؤداهبرأىالأخذإلى،الوسطى

ع!ودؤيهاضعاقب،العأقلال!قشالا،الحىال!قي!هـبهاالتىالحهطةدورةمعيضبهوجمهمن

الطفرةعلىت!جعهاوخارجيةداخليةظروفعلجهاوتخعاقب،الشيخوخةوع!ودالشبابوع!ودالنشأة

ممدىشبابهايتماشو،ببيئتهاوتتلؤنالمافولةصصلةفجهاوتط:ل،آخرحيناالتراصحىعلوتجبرهاحينا

صحلةفىتجوازضهاوتفظ،فتؤضهافىوالاص!سابالتحصيلعلىقدرضهاومدىطفولتهافىيتهاحيو

دورةءت!ووذلكفىتندّلا،ءدهاا-لوصويضباجهاطفولحهافى،ياضهاأسستطالمأشيخوختها

حين،علىزوالإلىالشيخوخةإمدئأتائتهاءال!منانداقسنةبهتجرىؤيماإلا،الحىلل!كأالحيأة

لتبدأدورةمنتخلصأنفىونجحت،شيخو-غابعدشبابهاتسترجعأنالأمةمضا!تطاعت

،الأممنالب!ضهذارأسعلىاريزيةأامصروكانت.جديدةةمزماتوالمدخرةنجبراضهاأخرى

عداهامالبيةلغاتتهيألمْيلةطوآصادا،صاتهبعضقىبهواصمظت،صاتعدةشبابهااستعادت

.والشعوباكديمةالأممن

ومعتةداضها،ذكارهاوأمنعزماضهاتفرقوماالبلادوصدةمنتفرقمااسترجاععلىطيبةأءشتماوعند

.جديدةفئيةشهابوصصلأجديدةي!يةتاردورةتبهدأأنتستل!بأضهالممرب!يراذلكحان

(1ح!-لاحإيذوفأوإنضفبايمممغمتصههىصالذينلح!مابأوككإلطيبىالبيتبدأو
ص!

أحسّواحتىا!اسيا.،!ادنةسياستىبدأوا31أسلأنامنوهملم!-لاس5لا)صة

ةمةأرأوثةمنهمْل!تعاقبأنهيبدوو.لهأو!لواالزعامةتجغوااوحضذاك،نفسحهمأمنابأسا

وجمعت.السياسيةالوحدةباستكمالالثانىالتاريخويبدأ،طيبةلىا،ناتفةبحكمالأولالتاريخيبدأ+

عاصا.2؟اأوعاما3،1!-ةIiعمرمجموخواعتبرتالفترتينتورينبردية

9591.,Ea,The Royal Canon of Turin3زر**!هـ.Re,,3891;35 .AH4!اسFARINt, ]I Papiro

ngsل!AS,8*كطلأكأ;£118"*!*!*"به!13( of the 11th Dyn. ," inأof the Intef kء9ءSee: NEwBEERY, "On the parent

XVI.)3691( 101f.; .H \VINLocx, The RiseزرBIFAO., Xولكاه!",.Unnovel Antef de la * XIedyn"
4791.and Fall of the Middle Kingdom in Thebes, * ew York
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بقالساهوإنتفيكونوقد،العظيمإنتف.ممحنىعا(،"إشفيدىومخر،الأسرةرأس66"إشف

صضى.ممعنى("5رتاوىبلقبتلقبكذلك،اور،اطاموالندليالوالىبلقبيحتفظوظل،غيرهأو

الأسرةملوكوعند،أسرتهنفسءنخلفائهنحدباقيةذكراهوظلت،الأرض!!نمهدئأوالأرض!ين

سارعبلقبم!!ولقبهخرطوشفىاممه(رعحيةنب)خلفائهأصدؤض!ئن،الحمفىأعقبتهمالتى

تمثالنجتوأصعثمرةنيدالثاالأسرة4فراكأقثاالأولسنوسرتو!بهّه،بالطود)2(أقامهمعبدفى

ونسبه"؟عاإشفالأرضينعروشربأمونلدىالمكرمبأنهُرنقوشهفىوو!فه،لذكراهتخليداله

تلةبأنهذكرناالذىوهو،أسلافهمنأجرأآخركانعا،إنتف"ثم.()3(إكوأو)اكوىأمهإلى

نصوء4فىوتحدث."نفروسى)،الجألمبدع:يعنىأنصلقيآخرولقب،نحخواحبلقب

منكا4وما،ؤىمنيخرجادعاءمنوليس":بقو،!ديثطوضملمدينتهيصةورعاسلطانهاتساععن

بنفسه،هوأشادممأأكزبذكرهأشادوامنرجا،منالرجلووجد.")"(ب!اتحدثت(ادعاء)

الذىالإثميس!ياكيكنلمبأنهنفسهوو!ف،قصرهخزا!علىأميناكانثثىيد!رجلومنهم

الضرائبأنزعمثم،سوهاجإلىأسوانمنامتدفرعونهسلطانأنوذكر،عليهالناسيعاب

"؟ءفاطريفبدعاءلنفسهدعاثمGالفيافىزمماءومنوالجنوبال!ثمالمنإليهتمحلكانت

عظماءويقولو،ذراءيهاالجبانةلازفتحوأن،..الأعلبالربويلحقالسماءيطوفأن

طريفة،قصة،ىخواح"عاإضفذكرىعلوأبقت.؟6)0(...فرحبابسلامجئتأبإوس

مموهاالا!بيةالكلبمن-سةيسارهوعلعديهظ!رمقبرتهعندنصبالهأقاموارجمالهأنوهى

الفراعنةمقابرلفحصلجنةتأفتانوحمدث،الممريةبأحما!هامنهاثلاثهوشفعواالليبيةبأمماصها

اللكهرمذوقبر":عاإشفمقبرةيمحفوهو-؟ريرهفىرجمالهاأحمدفكتب،الرعامسةعمرفى

لازالولكن،فوقههرمهضهدموقد،الفناءأمنحوتبدارثهالى(3)عاإبنالشمسابئ

للرجلوقدّر.؟6سليماووجداليوم(القبر)لحص.قدميهبينبح!و!طبهعليهوظهر،قائمانصبه

لقبعليهوزاد،لقبهبخفستلقبالذى،لدهظفهثم،عاماخمسينمنأك!ريحمأن

فيهاأملالتىالسعيدةالبدايةأنلولا،(°السعيدةالبدايةءاحباشحاعاممعنىقيخفر؟كانبناختُر

المناتحة.فرعوهوأسرتهمنآخرفرعوأعقبه،تطللم

(op.cit. (Cبفربالطادففىمنطقةالأناتفةمقابراولقبرهكانسهرتاوىموأنهمح1!!!هكاواذ

.WINLOCK,op.,1;1طيبة Cit)

،9(The Scepter of Egypt, ,I Fig..19!ح!ه!fI(:Ann. ,V;28 and compare

،9(op. cit. Fig. 09 (tه!3وو,BREASTED,AR. ,I 124f., and see

)5(.CKMAN,in .J.E,.A,3191 f55!صأ

مهرجىمنكانانهيبدومججىيلىرجلوعاعره.+،!!ه+3!ة.!انانل!ه،هأ!وللههـ،!ث!.3)6(

يومه-ععصامةوكلحيحهبكلاصتشعأنه،واكدالملك!سليةقدورهالىنقوشهفىاثار،البلا!

الاصملهداعمرولىصئلاقدموهو،أمنحطتوهوخر1بالملسمىأنهمونصهفىا،هميةوجهانغد

,HAYESا.،.!.)12152الأصةعلوكاصاهدلانهلهيكونومو! Op.Ci)

422http://www.al-maktabeh.com



شهرضهافبدأت66إقليمُرواسةفىءاديةمديخةمجردأنكانتبعد4وعاصمنطيبةدار"عتفةناالاْجعل

162ا-اشية34ص)يمةاقدالإقايماصا!رةأرمنتيه!هرةتطقعل - f)،مرشأنيرفعونبدأواو

ليةض!لهام!ن!سوهم!طقهَتخيروبمِافىغربره!ممَاملو3!اوشاد.)7(ا)قديماليسيطمعبدهأمونوشأنجهار

جنبإلى-نباةورش!ايرها!قاصبر،قااوتوا،الثرفاتتثبهمتسعةمسماصاتفيهاءكدوا،يةمحر

وجرى،!سهاب!بل!زمنصدذات!ميهَأب!اءهيئةعلىبملمهافىفظهرت،الصخرىجدارهافى

نظرا)رفا!انة-اأونفإنهَ-باأوال!فنةبا!ممجباالاكأبارهذاعلىتعسسميتهاعلىالحديثالعرف

.!طيبهَطرففىلوجودها

أفربإلىامقابر!المتحدوشادوالملكهمعاحمةطيبهَمديقَتخذوافاتفةناالأسنةعلىتكةالمناوجرى

ط،رو،ليةلحااالكرنكجموعةاجزاءبعضحلتعله،أمونبهالرصغيراامعبدوجدّدواأدواوشا،منها

اوفياءنفسهالوقتفىوظلوا،)8(الحالىالأقصر.مبدمنجزءم!نهشغلخر3صحغيرامعبدا،شادوا

اممرنكامنطقةفىوهي!م!نهلهكانىالذرا!الحرب"وءونتو؟"،وهورأسأسرت!ممسقطلربأرمنت

راضمونتو.ممعنى!!!!،"»حوتباممُومونتو.لهنهمفماوتوارثوايىإ4!أحمافنسهوا،نفهـها

والكفاحالحرببطاجءنهمواعتزازا،بهمصهملروفاعنخبيرا،(؟حوقيمونتو)ومونتوالمنعم66اوُ

وحمدضها.!رAإلىبهوا36وادولتهمبهاسمواوالذىكثلفيهالذى

تاوى،ممارعحبة،ونبتاوىابدمنخ:،وهىألقاببلاثةالأوائلتحةالمناثارمواحتفظت

.رعخرونبقراءتهتحتملاسمثم

كانت،أمالداقبعلىحكواملوكلثلاثةلقابالأهذهكانتاذاممايينةغيرعلالتاريخزالولا

ءوءفىغيرهءنمنطقيةا!حزمشكلتهاصلفىوفانديهيوتوندررأىزاللاولكن،ثلاثةمنلأقل

الالى:النحوعلىالأصداثتتماجش؟بفىمنهالاستةادةيم!نو،)9(الاَنحتىالمعروفةالمعلومات

لييثر،الوجهيناملءياو،ينالأر!ةلبمحيىاى،تاوىإبسنخبلقبالمناتحةاولتلقب

إ)يها.نإنةال!اصأوإعادة!خهاوتو-يد!لمها-ثفىدولهأملتحقيقإلىوسعيهاطعفىلسياستهبه

العامخلالأبيدوسإقليمفىضدهةامتانفصاليةفتنةعلقضىأنهلهاتحقيقهاصلصمنوكات

-كه.منعشراراج

(VANDIEE,Religion, 147 (y3،1ة,BREAST*!, 055 cit., and see, !.!!،! Qurneh, pl. X

,4791'051 XXXIV. (A284091ة,,.ZASXXXIV,;23-122 Unters. ,V,1 .S;5-4 Ann. S

*VA،+لأ*)3891(),( DIER, op. cit., et dens Analecta Orientalia

028صالسابقالمرجع:ثاندييهدريوتون ، YYI

.E .S 011 )4391( ,924;.f STOCK, Op. cit., f42.ثم.and See WINLOCK, in J
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حرصواجي"انلولا،4يمولمسلفهأعلنهالاْءلالذىيحققأن66رعحيةنبفىوُالثاالملكواعتزم

قبرفىإخواخ!مزوثدهم،جميشهمنجندياشيننحوزي!ااس!كد،طهبةطمحتهقرباخرىاجةانفصا

بعدرعحبةنبوتلقب.ا()ْلنفسهءاممهمأعدهالذىالةبرقربالمغارةهـيئةءلالصخرفىنحتوهكبير

طهن!اومد،يتهرافتهاظوالالدالىإ4يةطرءلووا،بيضلأاالناج-بع!اىأ"6حجةنبو"بلقبنصره

م!جمدنصوصفىيذكربأنلهسحمماوذأك،في!أصدودهوراءماإلىمماورالقماربقيةإلىالعسكرى

النظامواءلالأرضانز!اءعلىسيطرانه،منهأبؤت!اد!ا)ىدندرةربهْحتحو!الع!ودةأقامه

66تاوىسار"الجديدبلةبهيتلقبأذحينذاك،و-ق+11()جمنالأسيوالةواسةبينووالمثمالالجنوبفى

الأرضرين.موصدأى

!رةعليح!4منوالثلاثينالتاصعالعا!فىالصعيداقايمفىجولاتهإصدىخلالرءالهلهوجمل

يد!ورجما،،(إعح)قروامههوفبهوه!ورءنظهـا،!السلسلةجبلقرب)الرجالشطوادىفى

66بنالشهساالربحبيبلمقدساالأبوُلقاببأالملوكولقبهدةعاعليخرطوشفىاممهنضفمجلال!اتبإ

ولدهأ!الملكوالدهوهذاإشفكانإذاصاللا!سفتمرفماوليس.6"أبداعاشبقو،وردودعا

!4rtص)الملوكألقابم!منفلأتحلواواْعهدهزبلبةانواحكواالذينأسرتهأفرادحمدأأم-اهأم

رئيسأكلءالبمارالثلاثةهؤلاءأسداءإلىتبالدَإفوأة.4)12(ماينيمالفروضؤدىضرمنهذهولكل

،أوأن!مكانوافرعوضهماستم!الإلمىخفوان!مأيحتمل،الدولةرجال؟رمنعةجماوادلور-ين"6.ليت

.)12(ءغاعودضهمبعديستقبلهـمأ-هوورأىبيماجنو:مثةفى

إليهعهد-ينءونتو!هرزضلإلىاحدهمفأشار،لنهسهادعاهماإحضرعجةنبرجمالوأكد

-لةفىمولاهأنهمحبالأولالشلالقربليسكوأصورعليقادتهأصدومجل.)13(والدلارريىالممبحم

.()14591.The slain soldiers of Neb- hepet- Ri, * ew Yorkلأ,WINLOCK

!11(423.,.BREASTED,op. cit

)13(

-Nb-hepet.,,1370491بم Re, in .A .J .S Lول!،!ن!أWINLOCK, "The Court ofة.Ibid..f424

عوممبفى:بدوىاح!دكدلك!اجح)،منهقربمنأودعجةنبنتوحوكبمعبدفىدفنأنهويحتمل

.(157عىالفرعونيةممر:نخرىأحمد،ا،ص2جزءالثمس

لصلةالفالبفىحملوهالفعليينالكهةف!من(الالهأبو:حرفيا)المقدسا،بلقبحملوامنأنويلاح!

الثالث(أمنحوتبحمىالفرمونويويا،ا،ولببىالفرعونحمىخوىمثل)الحربالفرموننسباوقربى

مربيىوحقارنححوحقادئوحاتثبسوتابنةينموتمربىثل)صغرهلْىالفرعونهدابتربيةلقيامهمأو

الفرعونوزيرحوتببتحمتل!لهالوالدنزلةفىتجعلهملنالبلوغهمأو(الرابعتحوتمسابناء

مبدمنلكب!ممبدكهنوتعلىاثرافالهميكفلواانأباؤهماراد,صوأولياءباعتبارهمأو،(اس!ى

الأتصر.قأمون

14.,22.Abb؟(،,L.KLEBS, Die Reliefs
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وراءماإلىيلتفتبأنلىحمحمصرفىفرعونهأمورا!تقرارأنمنهيفهمصديأوأضماف،ةجنو

جنوبأهلاى،66جاق"واهلنفوسفى!يدةيعثبأنلهس!حالعم!كرىن!اطهوان،صدودها

عادوأنه،النوبةفىواواتإلىبسفنخرجأنهخيتى4دوكمالليترئيسوأ!اف.)14(الشام

.)15(يمةكروأجمارممعادنالخارجية"شاةإصدىمن

أهلوءزائم-مودهبذائجفيهاسخ1،عاما!سينوواحمدارع-يةنبحوتبمنتوحمطا!

ها."ووأيدوسودندرةاطوروابلينوابأسوانبابلاركثيرةمعابدخلالهاباحمهوأقام،عصره

برمقاو!ث4؟4القدالدولةأهرام!-ئةفا!توحى،وسمتهمم!انتهيليقباةمرلهيديثأنم!ندسهوشاء

منهماو!حرجوتلكهذهفىعدّلثم،تفةللا"ناالةريبسلفهش!اد!االتىالأبهاءذاتالمن!وتةعصره

جديد.مبتكربأسلوب

جمعواأندونومعابدهاافراعنةاأأهرابينباورواأنعلىيمةاقداالدولةمهندسوأسلافهداعتافقد

ومعبدهفرعونههرمبين!رةلأوليمأنناحيئمنهولحاول.واصدةيحةءمريةساروصدةفى؟خهما

يطاولأن،وارادبيةالغرطيةجهالناكلضمنجبلحضنكمروعهوتخير.متصلقائمواصدبأءفى

يؤدىو،الاَخرفوقحمدهاأتملوعظيمينوايىهينمسط!ينتحتهف!ءم،الجبلارتةاعفرعونه!رم

تصميمهإلم!أضافثم.المتررعالوادىصافةعدءتمممدخليجدأ،لِضعرلِلطوطريقإ)يهما

لسهَ،وابإالواقفةالمل!4شلواقا،المرتفعةوالأصدةالرحبةاطداء!من،أخرىكثيرةإءافات

...لعمارتهوالجالاةخامهَانواصب!ايستكلأنفىمنهرغبة

حيثإلىالزراعةأركطمنابإيتطلعونوونالزاأصبح،وتوا.مهثمروعهالمهندسأكلولمأ

فيريةغابةايهإطر-قهمخلاليعبرونوcخلة،.نالجبليح!يهإاعاالفوعونضرجينهض

يصدونثم،والواقفةلسةالجاالفرعونفيلغافتهاتظلملثلوالأا!بريزمفوارفةبأفيارزرعت

ب!وامقدمئهفىيوا-إونو،للفرجالأولا،سطحمعهيواجهونيلطوءاعديئطرعلىأواخرهافى

ت!تهـالمسطحأخرىفسيحهَغابةواجهواالأولالمسطحهذااعتلوافاذا،بعةصأ!دةفيهشلفعيضاعر

قامتالتىالمضلعةيةرالجصالأص!دةمنوعشراتكأمراتتخضمن،جمرمنغابةل!تها،الثاق

.،اجهة)16(اتسافىعالياالفرعونهسمينهضالمجريةالغابةهذهقلبوفى.الشجرمقامؤيها

ونسب،ضلفائهوعنديهمر2معاعندوا!قدلشالا؟رمنب!ثىءاشتعرع-بةنبأنيإوو

بغربالحصانبابمنطقةفىهسمهقربو3خرهسمهتحتضرج،تقديرأقلعلىيحانضرإليه

،!5((Agyptenه*!!!q(3-3!!!282;,...Antiquitiesof Lower Nubia, pl. XIX; ROEDER, Debod+"!ي!محه!!م،

58.4191,,andNubien

5(,.VI 2Sf. (s,*ول.ز..BREASTED,op. cit., ;426 GARDINER, in J

INLOC$,Excavations,491.ير)11( at Deir el Bahari؟؟;,TheXI dyn. Temple..., III vols,f7091*م!س!!ول!،.E
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احمدإلىيرع!قصيرأبيضبرداءوالجسدالوجهممنلىءيصورة،تمثالامنهماكاوتضمن،)17(طيبة

،لوانللاْاصيارهوسوءبتطتجرقلةعنذلكيكونامود،وقدبلونلؤنهمثالهولكن،السدعيداردية

يو!حولم.أعىأى3يه!بأةيوءفكانالذىيرربالخصبأوزبالمعبودت!بيههفىمنه4رفيعنأو

ووسدبعنايةالظنبلفائفمنهماكلدشوإْمما،الملوكةاثلبقيةشأنالأرضسطحفوقاقثالان

عهدفىذلكتمإنلاندرىأشاولو،ءاءبهجثةعنعوصابالفرجالرصئيةالدفنجمرةداخل

المثقفينمواطنيهأناخرىناحيةمنندرىول!ا.يلطوبزمنوفاتهبعدأم،وفاتهعقبام،ءاحبه

؟مودهتقديراأو،طيبةغسبفىالفضممعبدهل!ثمهـةسواء،يلةطوبقرونوفاتهبصفىشحهرتهرددوا

الفرعوناممىبينواصدءففىالأضيرالاكأبارهذاعلبأءاممهوسلكوا.البلادوصدةإعادةفى

الدولةرأسباعتبارهوهو،!زحةالتارامصورارأسباشبارهالأول،أ-س؟؟الفرعونًواصمًهنى؟"

.)18(الحديصةالدولةرأسباعتبارهوا-س،الوسطى

لكلوكات،وجوارجننووصائفهنأسرتهنسأءمقابرهنعددامنتوحوتبضرجضم

هنايثح!وكانت.ا("دفنهأجمرةإلىيودىثرمقصورةولكل،خاصةمقصورةمنهنميرة

ابرالجيرىمنبوتانتا،ومنه)فينمتاعهمامنعددقي،و2()ْعاشيتتد!وأضىيتتدسكاوأميرة

بيماالنحاسية؟رآضهات!صكيرتهايصورماظرنمااهذهو.نيةوأضويةدنيوظرنحا!هماجوا،حفاتالنق

الأميرتينلكلمنوكان.صقفىكألبنايفهاوءلهالِم!بممرو-تهاوأضىلهاث!حرهاوشؤحدمتهاخالهاشجل

فنانهاجهاقطعومناظرديخيةبضصوصمخهماكلوحفل،المجرىتابو!هاداخلوءتخشبىتابوت

"وظفيه؟ربرمقارعحيةنبةمرجحول!مرتوا.انلطوطورثاقهَالإجادةسبيلفىطيبةصلةص

...صاث!يتهرجالو؟ر

منألقابلثالثااللقبوهو66"نبخرورعلقبُرعحبةنبضرجفىالدفنجمرةنصوصتضمنت

خاطئةكأبةشتودُ،واعتبرهرعحيةنباللكجديدالقباوونلوكشارفاشبرهوقد،الأوائلالمناتحة

الحمفىأعةبهض3اكالمكنديهوفايوتونودروولفوشنيندورفوزيت!بورخارتواكأبره،لاممه

ونب!ورعرعة-5نبالاكينبينأتغراانعلىالأضيرهذارأجهم،واعتمدوافىمعبده!ارةواكلله

تاوىابصنحباسموعندوقخالكابوتمحهووجد)17(

Staataus,،5.م!+0،5! dem Stein3!5!،;34ل!،!ول.op. cit., pl!!مح

(1A)أعقبتهالتىالممورقمراتأربعالوسطىالدولةرأسباعتارهالرجل؟كر

SeeSAU'ئهg.,465191بم * ERON, in Chr. d

(II- III, q1(,9،.آ op. cit., II Taf. XI. ;f III.,!س!aT!ل،

،5.(op. cit., XIX .A .B (y3!ل!حع,.Bull.Metr. Mus.,2191 f36
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امتدكألك،وإْممانجطأكتابىتفسيرهابمنبجث"نب"عل!طة(نووداقَ"إصلالعليةتصرلم

.)21(وفاتهحتىباص"احتفظرعحبةنبأنوأءافوا،الأخرىاثلاثةاألقابهضييرإلى

ووجودالأجرالرأىهذا.!دمنالىنمعليأنهإذ،صضصلبغيرينالإسمش!زالتولا

ملكية3ثارعليعرْلمأةإلا،)22(وتكرارااراصروهوكرورعخرنبايممزيهاواذكرفرادلأنصبعدة

الةواعنةمشاهيراحماءيسجلأنأرادالرعامسةعصرمنلباطاوأن،بهألقابمَيةواحمهضلبالذات

إل!ميضفولم،كأمرةالاسحهَوالأسرةثمرةالثامنةالأسرةملوكمنعددافذكر،خط!تمرينفى

ءاحبهورعحبةنبكانولمأ،)23(وحمده"ضورعنبدو3ايرالوسطىالدولةملوكأمماءمن

،وسل!وهالتقديسصلةصحتىبجلوهوذكراهعليونالمصرقىأالذىو!والبلافىو!دةتمأمإفىالفضل

يفلبفانه،(426ص)الحديظَالدولةومؤس!الأسراتبدايةع!رمؤسسمعواصدءتفى

.."رعضونب"الاَضباحمهذكرهولكنهبالذاتهوقصدهالرعامسةلبطاادالظنعلى

هذامقبرةصنتوتض!كاإبى"و"وجا!أوهماعدهفىالوزارةوليايرانوزخرورعاصموذكر

.24(يوتوعقاقير)زيابقايرالفسلفضلاعنصري!بهعلىءافيهاوعز،لت!بطهخصصت!"يرةغرفةخيرالأ

وساول،بعدهمنظفائهمضاتجعه،صصومامنهاجماالداظيةحكهسياسةفىرعحيةنبنهج

منها،الحدلجسرالاْقاليمعاح!مصلطاتمنيحدوأنعا!نهفىالحمسلطانيركزأنالمنهاجهذافى

النحوتمنوغيره66المظيمالاقليمصاملةب"ُ،فاختنىصدكبيرإلىأرادوهةيماخلفائهبعضوهوونجح

!هم،برمفىاقامقا)25(وندرتالأولىيةاللاصكزعمرضلالقمم!هملأليمالاْقانخلهاح!ماالىالضخمة

حولهم.والتفافهملهملتبعيتهمتأبهداطيبةالعاصةغربفىفراعنغممقابرحولأغلبهاونحتوا

البدو،.ن-اعاتثوكةلكسرضجقالدحينذاكالمركزيةضهمو-ءؤالفراعنةسلطانعنوعبز

:وقال،;p)إلىورده،نفسهإلىيردهلمولكنهالصضهـ،علىنصرهأخبارمجلثم،عليمواشصر

يرهبوكأ-ماثمالىسسطوتهيخشوكأ،وكانتجعدهمالذىهو(الفرعونمنأى)منهالخوفًكان

.!26(كاتعشقانهالأرءينجلالذىهوله(باب*ر1)حبأنكا

TIT.صعمر-:ولانديهدربو!و!مندا؟راءهد.مرضراجع)21( - Ti

.XIDyn,,4891-37!ه,(22) I!اet doن!لحنهPremiere Periode intermed!اdoه،ء!*هـ+*هـها*.J CLE& E ET

لمحه،!ه،س!!ا...

(23).op.Cit6ء*5!!*!هـ

)24(15.،9.Five Theban Tombs, pl.!!* f; Bull. Metr. Mae.,,2291 73f; .J.E.A*هـ!!X
271،028عىالسابقالمرجع:ولاندييهدريودون)25(

(RD+ ER; in .J .E.A ،+ 53f. (fl!هك
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ينفذونموظفينمجردنةسمأيعتبرونعادواساوامومنوالح!مالقادةأنعنالمرهذايغو

.اقد؟ةاالمركزيةعصورفىأسلافهماعتادمانحوءلى،إ)-"والفضلالأصيردونوفرعون!مأواص

يرددواأنمنمغآالقويةالشض!باتأ!ابي!نعلملهولاءهمأتيدوأنهغير

فراعنتهم،طاعةفتأزا!مأ-والإءلإحفىب!هودهميهخرواوبهممناصفىفيا-،مآيات

و!ءضه،لLالمبيترؤساءلأ-دص!اعد.نأكثري!نلم،ووإق"يدىرجلءفوفهممنوظهر

أ-يوأنه،طيبةإقليمفىسنداكانانهواءاف،بساعدهيعصل،كفءمواطنبأنهنةسهوص!ف

زقيربنةايستخلأنعليهبتأنةسهكدانوأ.رجملبعمائةأرفيهافي!اوتعطلاظيرقّلسنواتفىالجبلينعنطقهَ

ا!ير،وقطيعامنشيةاكمنوقطيعينالمأعزمنقطعانءإنرةيجهزأناستطاعوأنه،ارضهيغتصبأو

الجبلينكةإيةويىرر،أ!حرىوثلاثين،صبهاثلاثينو-كز،..قطيعاكلالرءا!منعدداوخصص

وءولاهال!بيرمولاهتجعأنهإلىأشار،ثم..4ابومنطقةإسنامنطقةعلغلا،منأؤاضثمبالغلال

الرنمءلوأنه،ثمينشىءبكلزودهاداراؤإخرةلنفسهبآئاأنهفأءإف،نيماهدذلكبعدينص!ولم.الصغير

.)27(والاش!ابالرشامنبرئأنهؤكطونالناسظلشائهمن

ع!مج!

الخلافلايقل،ثلاثةأومل!انشمرةالحاديةالأسرةعه!رضهايةدنىابلاداعرشعليتعاقب

:ا،يهدةئ!مأحماومن.)25(لقابمموأالأسرةاملوكؤلأواعدد-ولاظلافعنبع!معددموشاحولط

.،(سعنخكارع"ومونتو-وتب،"رعتاوىنب"حوتبعنخو

فىرغبهالحمفىمع!معهودهمأولياءاشتراكاحتمالالملوكأولئكعهودخلالالحملسياسةيذكرو

رج!وأ!قراثلاثالظنالىهذإيدءوو.بهينفردوانأرقبلفصاالأولاءيضضوا!هولخبرةاي!سبواأن

إذاعوذلك،-كهمنقالثاامامافىاثلاثينىاالسدة!يداصملمنتوحوتبرعتاوىنبأن:وهى

؟محو!4لقبتهيد!سنوسرتثخصاوأن.عاداوكأمرينءاتيئ4أبصاشتراكهيسص-لىيعتقدفيمايعنى

ء!مرةالثاءكةالأصرةعهمرخلألكتابض"!صلاكرةثافىنةش،وجمل،6"المقدس!الأببلقبُو

BBEABTED,op.ا."فث!ء9!27)

4(dyn." Analecta Orientalia XVII, 63f.,ء*فهAT(99de3ه.J VANDIER, "L' or! dre de succession des derniera

in,)4191(11.آخ .J .E .A XXVI!ل!ه،!س*!+

التالى:النحوعلىا،صةملركترديبونلوكويقترح

-6102)كبنفرنبنختانتف،1902-.،21عنخ!احانتف،(.(21-32؟ا)سهرتاوىانتف

0702-)تاوىأبسعنخعتوحوتب،(.2مه .2 AA)،9102)رعنبحبةعنتوحوتب-- 2- Y!،

ا،خ!هلىاوكان(ء002-7؟02)زعتاوىنبمنتوحوتب،(7002-9102)كارعصمنخمنتوحوتب

.غرهالحكمقشاركهوربماللحكممغتمبارأيهفى
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اكأبارهاِمنىقدمماوذك.)92(ضطوشئرفى.ولكن،مةبوحوتبكارعسهشخالمكاعممد)حمه

من"إق"الموظفماذكرهثم.قلامستالحملهيتيسرلمإنوكارلحس!خأبيهحا!ضتركعدولى

اروعفىالمشترفيع!دهوولىالحامالملك4طاشيعنىممأوذلك،الصغيرومولاهالعظيممولاهتجعأنه

عمرإلىأءو!ايوتود!درردّظاهرةالحمفىالع!ودأولِاءإشراكظاهرةوكانت.(428ص)معه

اسادسة.االأسرة

ايتمادةنحيوالاتج!اههوالأسرةمناثافىاالنم!فخلالالازتم!ادىللنشاطمايذكرأوفعولحل

بلادوبةالنوبصلإدسلمعالوالافالاستعادةوابصةاكراراء-والصمرقيةا!ْالمحراءلمواردالواسعرالاس!ظ

اكمرقية،راءالص!عبرالأ-رالب!رإلىالمؤديةالسبلفىالأمنتوطيدبراولةالاتجاهبدأهذاو.بونت

.الفرعونوءاعالدولةلصاعوءخابم!ا(4الجرانب)محاجرهاا!تكلالإعادةو،تعميرهاومحاولة

الباحثونلازال،كبيرتينبعثتيناسصرعناؤمحوصتحدثتإذ،الهايئبالأصيكنلمذلكأنيبدوو

آلافكأ!رةفى!-وحوتبرعتاوىكادنبفىإ!داهاخر-ت،الأضىسبقتأيهمافىخلافعل

وعرتالحامماتوادىفىالأمنأوطدت،أفي-ات)ريدسىيروزوشأساينوعسكرمدنيينب!ينرجل

القصيرءنالقريبة-اسوسوادىواصةمخهأكانتأنهويحتملالم!جورةاقديمةامواطنهبعض

ول!ضه،يهفامباعدداهذاالاَلافالثمرةعددي!ؤنوقد.محاجرهالتكلالأعادتثم3()ْ،ليةالحا

الىنقوشهفىالبعئهَرطسيرأكراتالوزوقص.كثيرخكفىكانواأصابهأنعنصالأية-مملىيخم

وغطائهالفرعونتابوتبقطعرجالهقيامخلالصدثتما.م!زتينأنرعتاوىنبفرعونهباصمجملهـا

واتجهترجال!معسكر-صدتحبلءزالةأنالأولىالمعجزةفىوروى،طممات41وادىءابحرمن

فيه،ولدهاووضحت،ا"بم!نفىايضقرتثم،ايتخرابأوخوفدونخلة،1تتلفتوهىإلية

فرعوضهم،تابوتمنهيقطعواأنيذشالذىاكاسبالموضمإلىتنبههممعجزةالىجمالفاعتبرها

.4ءاطاجلو.نأرعوضهمإلىتىسأنتأبىت!نلما3نفالبرارىنات-يواأنلجنهمف!وتوهوا

رجالاعلىعزةرروكان،أيامنيهَفياالأولىالمع!زةدحمدثتيخةالثاالمعجزةأنأنهحاتوروى

صلهول!ش،ا!مب!يضيقواأنوأوشكوا،واببالراءالص!ءسالكفىالمأءمواردعلىيعثرواأن

الممارم!رارا،،ف!طلشررهالفرعونم!نة،وتجاتمرقيةاثااص!راءاربالإلامينكرامةتجلتأننجأة

عرء4%وأذرعشمرةالوادىقاعفىصقهفيب!رفوهةوا؟كشفت،بك!يرةإل!الجبلواشرال

صوا!ضيرينبدواوعدة-يوثاأنمنالىغمعلي،4صاق-قماالصأفىبالمأءاشلا"،أذرععثمرة

.)31(-اتامنهقول-دع!،إنسان4يلحظأوعينزاهأندونطوالااعوامام!نةعلى

!STOo.,.46.!م!)6بالكرنكالئالثالصرحأحجاربينوجد)92( op.cit)

YYYمىال!ابقالمرجع:وفاندبيهدريودون)03(

)31(451.,.op.Cit95!*06;1918,م!ءBEهةء"AN,in!3م,Ii,c914ط.*.
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كاالباديةهذ.إلى*ضجت:تuالحابوادىفقشهنصفىقسهالملك!دمنخر3رجملوقال

أجلمنصوابهوماكلوأديت،واحمدةزوجمةمنولداسبمون(وعندى)ستينابننت3لو

واسعةمنطقةعلىالإشرافمهمةالىجلهذاالى3طتاأنهويدو.(،أبداعاش،رعتاوىنب

ءورمنوذكر.6"عهاالصحراءلأرض"المديرالفعليُأع!:جأنهادسبحيث،4الشرقيالصحراءفى

وعرهابحيراتإلىوعس-خات!االصحراءودياناحالاةمهت،أداءفىوإخلاء4نباحه

خوفو"منعةر"-ىش!الاأمتدتصدوديةتحصيناتبعملق!طلانهواضاف،...بالذرارى

.)12(تLUiوادىفىلقيطةإلىباجنوامئدتمماور،المنصايةمديىفى

إلىالمحودىوادىفىالجشتعنلتنإبنفسهالملكعهدفىالنوبةإلىبعهضانوخر-ت

عشربسبعةئواسوانمنالشرقىألجنوب

يىهنخكارعصدمنالثامنامامافىخرجتتدأكحاتبصبثةتقرنا)ىالأخرىالكبيرةالبمثةأما

،ر%للاف3ثلاثهَنحوربمالهابمداد%و(حننوأو)-نويد!بميرموظف-إسةبرمشوحوتب

باسمالهدا.اوتحمجلوخميرهاالقوافلءسالكفىالأمنتأيهدتسغدفوكانت.وعسكرفيمديين

الأ-رالبحرإلى،(جبيلية"سفنإشالعليوالإشراف!مةملكيةقاثيلأجماروقطعالم!حىالقصر

منها،(طازجنجور)،-يرادوالىيقهطرشبونتبلادالافاللاشعادة

الطريق،تأءينإلىسبقتهءسكريهْب!ة-ققتهاالتئالأمنحالةمناشفعبأنه-خوواعزف

وذكر،نفسهحنورجالمناتطلاعيةبعثةأو،اكحاتبعثة5تالبه+ةتلكتكون/وقد

وجههالذىالدربعلىسأرأن!"صحراء،واد!دروبمنيراق!بادرويىلمكقفطمنيقهطربداأنه

عصاأى)وصامل(ما?خيرةبةقرأو)بسمَاءمن!3لكلفسمحرجالاأ!مأنهوأكد،مولاهإليه

رغيفاكأمرينمنهملكلوصرف،ينوفررر(المأءوسقاءاصلىبزسرةفيهايعلقالرا!عصامثل

3-ايقالطر-مللوودأنهوأصاف،اطيرظهورءكنعالهمجملوابأنلهموحمح،يوميا(يراء)

،جمديدةأخرىبار3وحفرفد؟4بار3تطهيرعلىصلوأنه،زراعيايقاطرالصحراءوجعل

يقهطراتهرفىثم.الآن-ىباقيةمعالموابعضزالتولا،بزاكأمر-سةمجلهافىبلغتوقد

ع!ثرةالثانيدالأصرةعصرخلالمعالمهاتحددتالتىالميناءعندممار،الأحمرالبحرساصل%ءى

()3291-18.13،,Beni Hassanحهي!!!*3د;COUYAT-MONTET, Hammamat, pl. I

الجرروفوقالجبلنعندالنرقيةالتلالملىالعصرنفىفىالممربون)قامهااخرىدححيناتكشوأضاف

Das,9،)56.وفرانبهاتجاركهاملىوئرفطببةمدخلقلتتحكم alteAgypten!لوهت)

-(+)5291..A ،-!،5+ The Inscriptions of Wadi el Huh, Cairo،8735!3"ة,in Ann. .S XXXIXول.A
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ادولفيعتقدكا،60026علىخطقالفوقاجماسوسوادىيةضهاعندساوو")وحميتبةليلمهياابداى

ودشضاالبحرإلىسفناأوسفينةوأقىل.34()ميلابعينأرنجويكةالقدالقصيروشالى،إرمانوهرمانكيس

الدولةومعابدالملكيةالخزا!تودهمابهايى!بدلونيضاخوحملها.ر!الهاإلىج!اع!دثمبينالقرابذج

مولاهنظرالحبذلدُفعلأنهوادس،شلمولاهتماأجمارلقطععودتهيقطراستغل،ثمة!نتبلادمن

.)35(لاالثديد

بونتبلادالاتصالوانقطاع،واداجرالمنابملمناطقالواسعالاستلالانقطاعأنويإو

والبسالة،الخاطرةمنباضراكواصهذهفىالنشاطايى-مادةجهل،الأولالانتقالعصر!لال

حنو.وزميلأيرأفتالوزمنصفعلكاجديدمنيقهمطريالسونالنشاووهذااصابو-مل

!مةبا!محماءطلا-اوعرفت،والخيالالواغبينمؤلفهافيهاجمعقص"الع!رهذانحاطراتوءورت

بها.أولى"6الملاحنجاةروأىالتسبةهذهعشكانوإن،)36(يقالغرالملاح

فرعونهبهاعة"4مههمنالنيليقعنطرعودتهصدليفىكانأصدرجمالات"بلادأنعحةالوروت

4اماصامنسةينتةبتاقترولمأ،فجهاالنجاحلهتةدرلمولكن،بةانوابأقاءىواواتأرضوراءفيما

رجادفرحلايصفو،ملاحيهفىنقصدونالعودةبسلامةيهنئهالملاحمينمنضا!*4أصدأتاه

نرىفىا،ذثلىعاقبةتحوفمهموماوظل،آخروادفىكانالرجلول!ن،لبعضةمفحهمنقةومعا

ظنشدائدةيهاعليهتداولتقصهَعليهوقص،نفسهفىالأملويبثعليهوجهونءضهي!مّرىالملاح

بيته؟بأهل!لمهباجمالح"واسزخوطنهإلىوعادوسمنجىولكنه،منهالانجاةلاأن

بعينأرعرضمها%ذراطوينوعشرمائة!اولهالمغكبيرةبحريةبسفينةخرجأنهقصتهفى،وروى

خبرواوانهم،ممرملاحىخيرةمنكانوابأضهمله،مفهوصبحاراوكأمرونمعهممائةياواستة،ذراعا

لأءفةباوتةبلأنقبللريمبايضلمبأوننواوكا،سدالأءنقلوبأشدكانتبهمقلووأن،والأرضاد،ء

مخووارتفصتالبحرأمواجوهاجتالعاءفةفدهمتهمشوقعوهمالملهمصدثول!ن،غ!دثأنقبل

()34302,A.ERMA*, in ZAS, XXI

كي!أتوأعطت،با!،ءتغديهاالتىالبنروصالممدالمهاعمىوعر،الحمهـالصمارىحتىالميناءهدهواستمرت

26ر23عرصخ!علىPhiloteraeسميتالبطلميهةالعصورفىجديدةمياءبجوارهانثأت

.article, Philoteras, in Pauly- Wissowa, Real- Encyclopadie،كل!ل!كهى.!

ardول.."(53) Henen!نثamat ;114 BREASTED, op. cit., ;f942 .W .C HAYES, "Career of the great steه!!!

..in.J .E.A XXXV.f43

وات،سكنلموطكانماعلىمثرفاكانانهذكرفيصا،عئرفةونعوكاكب!ةمناصبلنفسهحننووادعى

الجنوبوأقاليمابخوبمدخلع!وأشرف،التةمجالىوراسوالثونالخزانةعلىاشرت

.ضمرهوفقالحكمعلىيحرعىكانانهوأكد،الموظفينكقاربريتلقىوكان

(+)"57,Cairo;1291 .A ERMAN, Die Literatur,!8!!!،م!!ي Le conte duط**uaNك!ه
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جزيرةعلى*ضواجابهلقتأالذىاقصةاراوىغيرمنهايخج،ولمفيها.كلنالسفينةفغرقت،أذرعئيدثما

لاأن!سلادغلفىأيامثلاثةؤيهافقضى،!ا!كبيرالبحرءأقمىفىأى)احبيراالأخفرأممىفى

،والأحماكوالطيورالفواكهمنتحصىلاضيراتؤيهافوجدأرضحهافىطريقهاتخذثم،معينولافيه

يقبلقاصفاد.ليباممعهوكذلكوإذ،؟اباقرعليماوقدمنارافأشعلبهباأرينسولم،وصربفطعم

دليبهاثريزيدوذراضاثلاثينطوله!ماأؤمواناوجداشسكولمأ،غ!ثيهماالخوف!نأخشيه،عليه

ابارافانجطح،الزبرجدبلونوحا-باهبالذهبمثىجسدهوكان،عرضاالمزينعنالأرضعل

يحفاىجزيرتهإلىبهأقوممنصالهعنوسألها.ثعبان4إليؤوجه،وإجلالافَرقاطنهعلى

جمرهإلىفهفىالثعبانو-لمه،ا!ماعلىوالةدرةاسمعاوفقدبالرجملالخوففاستبد،ب!االموج

الثعبانهؤنوهنا،..تجام"قصتهعليهالرجلفقص،سؤالهعليهأطدثمروعهأفرخحتىبهوقئق

سيعودبأنهب!رهثم،،(الروحجزيرة"عليوأرساهالحيأةلهقدرالذىبهر؟لاءوذكرّه،اصهعليه

معهمفير-خ،أشمهرتمةأرتمدولكن،-مرفهم.،*صينليهقىإتأسوفمصريةسفنةوأن،وطنهإلى

زجمها.يموتولدهإلى

الافسانيروىأنألذما"ُ:لهأقال،أصهعليهيهونأنوأراد،بالرجلالثعبانواصتأنس

إخو4ءعاشأةلاوروى،بلواهعنلاتقلببلواهف!ذاقصتهطبثمقص،؟6ادنهَمدصورماذاقه

بها،ودطارتجاهاأنبعدرزقهاءفيرةطفلةءدا،وثلاثينسبعةعدضهموكان،ابلزيرةفىوأولاده

وجمدهمأنبعدمعليمحزنايموتف!د،سواهيخجولم،بنارهفا-ترقواا!حماءامنهوىنجما3نو

.هبأءكومة

فلسوفقلبكولزددتت!متإذا"ُ:لهوقالفشجعه!ية"علىحزنهيعكسأتالثعبانوابى

تبهلكل.سوفأكأكلهذلكمنوأجمل،داركوشىزوجتكتقبّلولسوف،بأولادكتملا"-!"نى

.66إ%وا؟،كبينأجهاتعيشأىا4العاص

أفرءوناإلىأعرهليبلغننفسهعلونذر.يديهبينالأرضوقبلعليهفأقبل،اكمبانالملاحبر3وأ

اةبنافظ!م،بلدهبنهيراتليه!السفنلإرساوس!"إ!اجضوربينوااقراارريمتةعليعملوطنهويعودإلىصين

،وت!ةقأثحهربعةالأرنقضتثما.نجورهاماكهوأنبونتبلادسيدبذاتهنهأصه،وأف!زو،من!اح!

!لوالواالمرمنئلى؟اتهاعئو!اإليهموشلزي!امنعكالم!حوتعرتالسةتخهَفأقبلتالثعبانوعد

شدهاأن،"عممنبعديرةالجزفارقثمليسالمساْالعاجوالفوودوانيمابوأا!موغوالبضورواالزرافوذ-ول

وعدهمماالأمليملا!هثحهرينبعدبدهإلىالر-لوعاد.الموجيبتلعهاواوجودامنشولسوفأضها

-.وطنهفىووفاتهلأطفالاولقائهدارهفىسعادتهمنبهالثعبان

الظنذهب،؟وإنيلطولجدلماموةاةعحةاهذهفىالخيالوجمانب4الحةقيجمانبفديدلاينال

230"ه+بابلبنىذكرها)وقد،الأ-رابحرافىبر%دالزيرةجزقربكانتفيهاالملاحشاصةأنإلى
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وحرصيخهاالتفاؤ!افمبةروحمنالكصةيعنينانهظطلأيةوعل.(5Ophiddeبامماسترابون.وذكرها

وأمات.منهانحر؟صيبةلكليفزضو،منهااثدماهومصيبهَلكليفترضأنعليماأوراوكاتبها

بقولهفرعونهغضبتضفالذكلمامفينتهاميري!جعأنعلالمغاصةءاحبالملاحعلىالىوحهذه

ى-)اناطكعليالمماءوضعاغتسل،لغةالمبامنبرىءركل(فىأوثق)،النبيلأيهاإلىاتهعً

الرجملفنطي،شدددون،أجبمحكوذهنكالملكالىومحدثصالتإذاوأجب،(اطرافكضهدأ

."عقلك(طيدُ)يملبهكلاوتصرّف(؟)وجهه"وني!مالهي!غلوصدشهجمه

(إع...صاضروذهكل!يردًتفرأقرأ...أو)

رعنبحيهَموظنىأ-دماذكر.،الثرقيةليةأشوراءاطلموّدّفييةالمصرالسياسةنشاطعن،أصلةنا

الأسرةملوكمنم!وذكر،الشامجنوبقاى،قىطأرضفىنثاطهلهكانمولا.أنمن

فذكر،متو-تلبرعسعنغكاصدفى3!حرااعس-نّووزاد.بوادجهمفىيينالأسيوقاومنهأنف!حها

المعاملةهنهتكونوقد.!يينالكرلاحماالمتوسطالبحرأهل!ؤرأى،الحاونبوهلمةمعافىدوراففسه

Jجإراسالأولالا!،لكانوإن.عد)ئي!أوديئ.

نأتورينبرديةوذصت،عشزالحاديةالاشرة.لموك3خركارعص!نغالماكيةالقوائم-ملت

وإذا!..حين"لمدُإلى"شهالمسنواتصغبحدهافتوأص،،ما)37(عشراكأدامت-كهفترة

اءمبعداحمهلرظهرالمقدسالأببلقبتلقبالذىوسرتصىأنمعنا.كانيئتوربهاتتالذىهذا

،ولازالتالمل!يةالقوائمحكهكحَبةبشرعيةيعترفوابمةشاظروفاواجمهكارعوسعنخرعتاوىنب

صدبالحمينفردأنيستطعلمعهدولىاعتبارهبينيزاوحالرأىزالولا،ئ!4قاالآخرهومشكلط

ولدهإلىمنهاححقانضقلثممسئقرةغيرظروففىالعرشبلغكبيراثينااعتبارهوبين،ايه

صالىعمثرةنيماالثاالأسرةوهى)38(جمديدةصاكةأصرةموسساكاريخاعتبرهأ!"أت؟"الذىأوء!هرهرر

.)93(م.لَىا199طم

لمولكن،افراعنةاألقاباْفواالح!ممنعددبأساءّبةالنوفىيةالصخرانقوشاا-تفظت

يدىملكبةاكوفىذكراأكثرهم،وكانالملوكقوائمفىمواضة!متخددولماوادىامثارفىذكر!ميرد

(rV)ائهويحتمل،الصف!ةلمبادة9وعغأص!امبدةبباءالمعابدعهدهعايةع!تدلنقوشعدةفىاسمهورد

مطلبمزالتولا،بتمهلمولكنه،؟لوىالديرفىحيةرعنبمحبدبمحاذاةالحبلحضنقتجر.ثيدبدا

لواصعكاقية,صط!لى9"لصاعدوالممراليهالمؤدىلطرس9

.op,.5!!،.)محي tiط**(,

(Egyptof the Pharaone,.185 (rA46;6،!ه!*طهحا.Anm!.ءop. ci3صلةفىرأيالناوسيكلون-،!حهء

الله.شاءانالتانى6لجزءبدابةفى،له!لابقةالحاكمةب!صةسمرةالنايخمةصةViا!اسانمحات

)93(.ofthe Ins. .! Calendar," in Proc8.,,5291;121،!ص!هل!هـ!!5"ءْ"!ة!ْ"ء.See,.W SMITH, in .d .NB

.33,457.a،اميه،.!!.AmericanPhil
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،ناقةوأينتهزلأدواتمماذجع"يؤعلْ)43!طيبةفىابحرىالدهـاممنطقهَرعم!ت.قبرةفىعثر

فضلا،ومحازنفىوحظاوم!صاختبم!.نب!ايلحقكانومادوار.أولدار.لِفةطرأخرىوغاذج

أماىجانبالخاصمسكنه؟وذجمنْوتجقى.و!ناعوأتجأعموظفينمنفهيهايحملونكا؟واممن

ضوءطهمتسعفناءمنشألفو،اطديث!الفيلاتفىالأولىبقالطواعنكثيرايختمفلاأولبقطامن

لِ!-صدء-م!مةفراندةأوتةمةصصفةالفناءوتلى،نبيهجاعلىالأثحارت!ثرف،متطيلكبيرماءحوض

.والبرد!الموتسثةعلضهامجاوسيةافهاشكلت،ملؤنةرزيقةدقيقةخشبيةأساطينثمانعلىسةفها

وكان،الن!ماءمنطائفةفيهتعهلونسيجغزلمصنعمموذجالدوارْأوالدارملحقاتمنوغاف

في،يعهلللنبارةم!خمموذجوْ.أ-!!ب!الحساايفتلمماور،الدولةإلىاءجمذيئا!رائبمايؤدى-احبه

ادقاميق.ووالاْزامبلالمناشيروأخهحها،الاَنحتىتستعملقئاللايةيدوأدواتنيصتخدكلوعهءخا

لحظيرةوثالث،ونساءرجالة+4يحهلوتبز،م!نخرآو،وتصة"ج!اابلصتحيركاركروْكلوذج

وكتدة،الحوابصاملوصاسهحولهومنالدارربفيهاجملسفسيحةمةصتظلةجماورت!امتسعة

كأابظ.أدواتفوؤ،1وصنص*يرةجمريةمنفمدةأماممنهمكل!سالذفي

،عشرةالحاديةالأمعزعمر،ع!رهفىالمترفين)ثراءبصورةرعمكتاصفظتْتاذجاوهكا

الذاتيدال!تايةمنحظااوايىمةاا3َأملاط!حقةتمنالأملاكأصإبمنكاناةعلىوْلحت

بهم.المحيطينعهموأتيأسرمومطالبطالبهم5إنَماجفى

مئاتنفسهالوقتفىتضهنتإْمماو،و-فىهاإخيما-ياةمنءورةرعم!تمقبرتتضمنولم

فروضحمدأ"ىمماوذلك،الحمهاموجعابوالأقواسالحرابسالا،مماذجهاوْالحرباملحةمن

لدتقاأنأو.بدار.ء-حففىب!اب!فظوكانالأسلحة-خصهـاةمنكانالرجلأن:وهـى،ثلاة

تطلبصينأقاليمهمر%الج!طليزودواباس!ةَأصيرةيحتفظواأنلِاءالأفىع!تفرت!كاشاعصره

مفاجمماضهايترقبأنءيهوكانبةمضطرإاماأكانتبالذاترعم!يامأوأنأ،قساي!ممنهمالدولة

محتمل.اشلاثةاافروضاهذ.منوص،بأسلحته

معهاا-تفظتوإْمما،وصدهاالزيئالمساكنمماذجع!ْعثرةالحاديةالأسزنحلفاتتقتصرلم

هذهوظهرت.الوسطىوالطبقاتالفقيرةتهلالطبقاأليوتمالعاالتخطيطقلدتالطين.ننجاذج!كيرة

الدولةبدايةعناءمرهافىاكتماتثم،الاشقالعمرخلالواشرت،يمهَالقدالدولةيةخهاتذافاذت

تخصعماإلمتيماءإ،الروحيرتأى"6ال!"بيوتُاباتسميهاىاالا!صلاحوجرى،الوعطى

.1t,)t(أخرا!الروحلنفع

)43(123،"2191,.inBall. .M tr. Mae،8!ل!هط،،

r,.1p.,.ما.)44( XXIVلاهما،an Arohi!!ةف.Giselaand Rifoh,,1.1p XIV f!ح!+*ء،
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مؤخرولفىلِقوم،الماينليصجواءنخفيضبسورمسؤرافناءتعدولاالفةيرةالبيوتنماذجوظلت

مسما!ةمتواءمة(تسقيفة)صفةأو،الماينبجواليصمبنىالسقفمقبى(خص!كوخالداخلمن

الطين.جواليصمنثلاثةأوممودانسقف!اجملالسقفئمةماأوالسةف

لِفيهَالرالبيوتالرالتعلىف!يغابقلدتال!ثىءض!تفضل!ا.أخرىنماذجال!اذجهذهعنوتميزت

.سقوفمستمايلرواقشقدء!امنفصلمةأومتم!لمةجمراتثلاثفناثهاعلىيةضهافى،واحتوتئعةالشا

ا"واءقفملات!به)والنوريةللتهوئلةمامةافذمنهضفذ()درابزينبسيطةبحوابحزهـوريعلوهاسطحو

جمراتهفىالمس!نأ!ابشهمرفوزد.!يفألىفىالمأضىالجيلمساكنشضهفهاكانتا)ى

منفذى.ينزمإنون-اكالسطحمنيستفيدونو،الثلاثة-وافيعلأوالرواقجافيعلىفرِتجوغا

يعتمد!ملونهأوافناءاكن"نطحالم!إلىا،ؤدىالدرجيبنون،و!*يرةعلياجمرة(الملقةين)الهواء

الفناءكنفىض!؟قةجمرة؟نجون01.وغالباورالم!جمدارعنبرراكانإذالمح!ءنصحىاص!ارالجدارعلى

المأشية.لمبيتالفناءب!4يتركونولاطيورحظيرةأونحزنالاستخدام!ا

يفية،الرالوسطىالطبقةأهلمماذجالتطورْحيثوءنالثراءحيتءنبقةالساافاذجعنواتازت

يكؤنو،مقبىعقدعلىيعتمددرجوسطحواقالثابقهاطاإلىيؤدى،وسطحبقينطاذاتوكانت

الأماميةلا،!روقةوظل.أهل!اعلىوقاطرافىينالمأرتلصصمنلاخوفحيثنوافذالعايالمجراضها

فناؤهاىقيوزد.وفالنيولاستقبالالصيفأممباتفىأهلهاصرسبقينالطافىم!ضهاالمسقوفة

ال!اذجهذهجمراتفى.وكثيراماوجدتأصدةذات)تسقيفة(ظلةبهتح!يطباسرحوضعلىالواسع

والرصي،الروحنفع:وهما،غرضينتخدمأصبحتأنهاممأيعنىوذلكومقاعد،لأسرةء"يرةنماذج

.أخراهفىلنفسهالمتوفىتمناهالذىالم!كنإلى

ظلتأضهأ،الانقالعصرء،لوالنقشالنحتلفنونالعامةاظطوطاستعرءفاصينبنماص

واقىوأطوبمستحبرصمىطاجالخشبيةسادت!اثيلتماءتزإن،والآفاقمحدودةالكفايةمحدودة

قإلمةالنحيلة!ورها،و!يّززي!االثلةالحركةوحريةالجا!،لفهاالخشنةأتباعهاتماثيلئزو،متواضع

بيتهاتوانقوش،ومترببعضبعضهمأزرادهاوعلاقاتيةالأسرالحياةعنالتعبير!ررقنوعمنالتناسب

.والدعواتتيلالتراوتسجيليرالمفرداتتصوفىالثراءمننوعكاورسؤ

مموذجاوراءهاْصتهدولم،بالذاشيئاسابةخهاعنشثلمالوسطىا،ولةفنونأنذلكعلوشتب

وكان،الةديمهَالفنكعبةمنفعنبعيدةطيبةفىنشأتأضهالاشا،وتستوحيهإليهقىبميباقرراقيا

النجاحبواكيربدأتو.ئصهوخصاعصرماأوض!اععنبهاتعبرجديدة!ىبلالنفهـهاشالسأنعاجها

بردائهفإهوءالذىاقثالذلكءنهاوكان.رعحيةنبمتحوحوتبثصليتمافىحينذاكالنحتلفنالن!ي

فىتمثمبهالفنانرغبةإلىيربمقدانهافترض!ناالذىالأسودولونهالسد،أعيادأرديةلشبهالذىالقصير

نأيدوو،المناسبللوناختيارهصءإلىيرجعأو،ا!صبربباعتبارهيرأوزبالمحبودفرعونه
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وصائمه،بكلفرعونهعظمةعنت!الهفىيعبزأنالرجلصاولفقد،الاْرجالأخيرهوالفرضهذا

لَتفى،واو!ا.تهجسدهوا.تلاءوهـتجهوجههامتلاءةخيراكهةهذهعنفيهيةبرانيستطعلمولكنه

يةيرأوزءاسةفىءرررهعليديهيعقد،وصورهنثناءاتهواجعممهعضلاتدونإظهارفيهالعامةصاطوطبا

الأقلعلىأوالمعروفةيلةالطويرزأوأرديةمعينسجملاالذىالقمحيرالب!دبرداءأظهرهورضَهمهيبة

بضرامةالصألساقىونحت.يريةأوزهيئةفىصورت!ماىاالملوكشلتمافىإظهارهعليالعادةتجرلم

تضخم.،هـضصاحبهاتجلاءءلىتدلقدواصد،فهـىفرضمنأكثرالضخامةهذهوتطل،"لمحوظة

يينالممرعادةتجرلم-يثمستبعدفرضأنهولو،الباحثينبعضيظنكا(الفبلداء)الساقين

ممالها.علىالاَخرةيعثوافىأنيأملونوبدينالاَأبدإلى!نهدأنيأملونثيلغافىنيهةا)بدب!مغثيلي:على

ؤلمجكلهىأو،تمثالهفىالسليمةالنسبتقديراستطاعتهوعدمفنهمنالفنانتمكنعدمعلىتدلوقد

يقالطرجافيوعلىمعبدهفىقامتلصاحبه!؟ِةغاثيلمنواصداكاقال!ةالهذاأنإلىأخيرا

ال!طةللعنايةةمرورةيررروا،ولمبتفاءيلهاالاهمامعنلِةىمالَزغافىالمثالونورأى،إليهالمؤدى

.حدة)45(علمنهاواصدبكل

عصرتجاثيهلقورنإذاتغتفرلهعيوبفهى،ال!ةالهذاعيوبمنيكنوم!!ا،حالأيةوعلي

أءابوقد.عصرهفىانحتالةنطيبةباكورةاعئبارهمنإطلاقاتماحولا،سبقهالذىالانصمال

هذهومن،عصرهفىانلماء4تماثلةهض،اإلمكيةاقاثصليمنأمثالاون!تفتهفىالنسبىالنراح

المجرمنالفنانفغصا"6ى"صيد!لموظف!كيرانؤممثالانوولدهرعلم!تسلتماإضعةثيهلاقا

يد!لرجلالوضمحنجفسآخر،ؤممثاللطيفت!-دىوضعفىءدرهءلىيديهيبسطأحدهمافىوأظهره

احتفاظهزادهاوامحةية-يومن،ولميخلبوتهاتاخلداوجدعاشيتللا!ميرةصكيرخشبىلتظدقر،وإ

صدافبلغت،الصغيرةوالأتجأعالجوارىتماضلالنسبىالنجاحوأص!اببل،عيذت4)46(تجطعيم

الصناعة،ودقةيةالحيوحيثليغامنفيماتفاوتتوإن،التفاصميلورقةالن!بسلامةمنبهلابأس

في!صاظهر"6رعمكتمقبرةًفىبينالقراصاملاتمنيتينلجارالانتمةممابهيستثحهدماأ!خومن

مايجعلهما،السمكةلموسهيئةعلى.اظرزالمشةولةا*ياباوتفاصءليالملاعوءةاءالتعهيرء،وةمن

.()7يلةأو،راصلالاشقالعصرثيهلتماءنأشباههماوقانية

والاستثمارالسياسةمجالاتفىفقةالمرخطواخهاع!ثرةالحاديةالأسرةعصرخلالمصرصزطو!كذالم

ذرىبهتبئأنلهاقدّرالذىالقديمالفنىامجدهالاسخعادةالخطىتحثطبدأتنماإ،وطم!بوالاستقرار

المسيح.ميلادقبلقالثاالألفبدايةومنذع!ثرةالئانيهةالأصرةعمرفىجمديدةعالية

(45)592-3-26Cairo ,69361 Metropolitan Museum

46().MetropolitanMuseum,4-3-02;3913-7-26; British Museum, ,69378...69378 etc

(Cairo46725; Metropolitan Museum.7-3-02 (IV
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(4دصاصاأمرةالاْسء2ءن)حورإلهبودا!حبالىمزثلالذحبهـنميب!قر-25س!!

رغسكتدارفىبهو-53سكل
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المفرداتبأهمفهرس

424،824،433(الإلهأبو)مفدس:با

313،(651يةثحا!33:بوآ

253-153:هولابرأ

53:طشتبرأ

381ةاوة

204:إلى

24:أ،ييب

284،285،9041ط235،281:(يدوس

+95:أيف!ية

03،928عاسية4،6،2:إكأق

37،002،102:أتوم

204:إق

83:أكأالنبى

11:جبةآ،جبىم،جبم

922،072:.صاإ

-rev-%6:متاأ r

172،273-62لا:(ظم)رةادإ

3:بوىدإ

33،802:إدفو

983:رثتإ

83،193!:رذإ

3:خبمأ o

43،324:رمتأ

932،042،342:بونسزاا

273:صىإ

34:إسا

33،313،63:نسواأ 8 9 ، rA

63،304،504،604،704،804:مصيوطأ

4:العهود.أوبااصتراك 2 9 - 4 2 8 ، rAl

016أضوية

3،32،604-63،402،602،702،22:أشىنين

73،323،523:اطمجع

،.137،383،2:.اتإعفا

صد(حبظرأ)952:أعاد

+24د:ىالبحريرلدا

+96:اليية

73؟النطة

192،883،093:ناالسود

17:يئطرالا

+95:ال!الر

fit،73،45،223،873الفيوم

17،01:القفمة v

33،112:بال!

73:لأحون

+134:يقالغرالملاخ

73:انما

388،9rA(ئلهانجا.أطما)192،333:بةالو

-trfcrircrvicr..4Al،25:اليل At

33،96:(كوم)مبوا

4:(يروز)أمنمحات 3 0 ، 4 2 9 ، 3 I t

صة6حما224:(مهرخ)تحاتأ

9'3ضةحا4r:مونأ ، 1 6 y،.،491،324صةحا

3:-!نبإ 0 3 ، TAt - 2 AT،...

891،502،952:نجوإ

404،124،224:دفإ

704،422:عاإنف

14:أث؟َ

418،+37،261،204:أهناسيا

،991-164،791(2حماشينها):يأوز

5026-02،802،،257131crrrc

413،418،426

43:أوسة

031،،314،،991+،288"3:أو؟و

362،364،366

412اا،004-393:إببوور ، t

11(تهانقامثو)قيوصمجر7

044:يرةإ

43t:يرتينإ

463:عتيماإ
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،18843،891،502،صاشة93:إبم!ة

313،363

6:رالادبفاإ 4 ، 1f

603،213،413،114-503:بمحونبإ

204:(ءالمث)إلمجوتب

122:دخرةإ

83:بلونبا

34:خومبا

34:رهوبا

34:نوببا

202:أونووبا

112:بةوبا

!4702ثحا)093:جدىوربا

'rot:وفرعبا rto

112:نخنوبا

382،384:الأولبيى

938،293،204:اثاق:ي

193:ختناجمأ

.ء-،192،813-582،092:حناة

3 2 4 C rTY+لا

-3ءي-ا.-837-376:حوتببعاخ

423،623(وصةر)ىسنفروبتاح

62-52:(لنة)يةوب

277-852،273:برإبسن

53:بابر

+41:!لغة)يةبربر

862،962:يرحج

963:دنربر

23:محابر T

322:السك.هـكة

14:بر!ات

14:برمودة

928:يرذر

928:نرير

473:جحبروى

439،:443بدنيةيد

34:دةب!ا

34:نجاى

044

14!نس:

93:به!ت)الجر(

111:مونلا

-341،441،981،262:تالنهرلاد

462،562

34:رخنابلر

604:حسنفي

502،902،782:؟

93،95،891،502:يرصبر

T'073،093،193،1343:نىَبو

34:نةوبوْ

73:هوبيا

791،%69:!ت.

303،403،324:خلاف.لبت

902:.لبتى

34:بيوى

012:(ببضناج

831،691،902:حمرأ:اخ

،002،102،302،402:ضء!نصوعنا

3432د4 a

391:صتىنا

3:ثهعوتا

3:محونا

391:محيتنا

4:ى.تا

3:وىتا

!:103،183

523،263-002،062،223:نحوقى

9rA:رسكأ

804:(تلواو)ورشو

،963،173،673،283،783:طبفىنطؤر

293،793،004،014

304،704،804:ن!ي

،02،،002،302:(كصى)نفهـبم

013-713

41نوت:

632:(ثمةنا)تنرر
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261-721:خ!تاشنبت

63:تونة

502:(نينسْىلأا)مونثا

583:لمحو

182،804:كه

،.2:(ءير1)قىجا

024؟(باصرجنوب)جاق

602،702،232،323:جب

193،(39ةثوحا)651،433:جل!

فينقيا(ظروا)

491،922:جبعوق

+163:لحنرجد

791:جدو

443،263:جدى

652،2:ير 9 8 ، 2 9 1 ، TAA ، TAI

3:صرجا o

713:جسرقى

442:لجوفينا

162،303:(حبى)!اب

41:(&4)يةصا

822،062،292،803،113:صدحب

(48ضبةوصا)033

93:وعرةحت

،971،731،202،702ءاصية73:-.حور

802،422،522

36:خنوب

246-جمررشد:145

938،093:صخوف

437فصا973،814:يثفص

تهم(علطاوتطورتهما-!اعا)ايمالاْفاح!م

027،037،383،293،693،104

304،504،427

434،435:نختحقا

792،+001:صلوان

+034:حنو

469صاث633:أونوحم

73r،ىصتحوتب

،137،164،291،491،891حور:

،102202،502702،،221،223

254،255،261،262،،265274

278،103،322،323،،343937

382/

لم/912:حاحور

813،033:نوبحور

963:ورحور

253:حورون

913،023،123:حوفى

ا"،56،،12،25،3279:جنسيةض!ائص

115،146،147،166

8931:!خع ، r I

258،275،276،278،292:غخط

802،277،003:نحموى-ت

602:خم

358،903:-ن!وس

131،343:إ-.بَوخنئ

374:خنيوش

804:خدى

313،335،363:خنوم ، rt 4 ، rtr

323:خوفوىخنوم

44:نبواخون 1 7 - fi

rا:يةخو A

+404:(رعإبصىإخيتى

313414-+،804:(ا)هاليم)!احبخيتى

304،504،804:أسيوطعاآخيتى

012:دب

543،114:حورددف

73:دهرو!

228،292:(تهأومترادفادن ، 273 ، Tel

53،283:دندرة

723،033:د!هـر

73:ديمة

932،342:الصفلدورد.و

31:فكيةرا

،853-502،702،413،753:رم

063،236-663،863

III
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314،033نوب(:)رع!برع

.254:نبرن

372ور:رع

31-21:(تهاقاوث!رمث

363-263:ةجددلر

rat،323،+992:زوعر

13:-!رع-ا V

843:رعصا

+31:(لض)بة-ا

691،791:وسا

17:ةصدكا

+96:يةيى-

،231،731،791،11X:(سونبئ)ش

602،902،912،122،552،472،872

103-203،523

ا?r:ثيىء

862،473:وقجا

472:إبغ

274:ماعتهـنإب.م

317:ختصخ

285:طى

925،285:-خات

714،324:(نبحومرض)ل!قي!-مغ

353:(ضنكى)عغ-خب

924-824:(حوتبمتو)كارع-مغ

("نا.)532،+38،082،403:ضارة

38،92:-كر o

062،424:تاوىعهـا

752،32:صرخت v

r?!،137:سنب

+123:صنفرو

93:حمؤد

04:رصدهو

73:-خطة

304،224:(أ.ضف)-!زلاوى

223،523:سو

93،973:بك-و

442

01:صوت

01:سوق

(601ضهحما)33؟صنو

713،623،723ة.بنأ

53:!حونب)شاسصاحوب

322:ضاكا

83:(:برارين،-ت)-براشبرانت

358،037:شبسسبآخ

372:ضبسرع

358-355،357:سبسع!ف

53:صطب

316-315:()نحمشعرى

204:كاى

34:شودة

602،802:نهوحور

072:تررثهس

2.:حوردبوتثص V

374:ضنوق

268:ضون

+95:سلإ"

04:الجر!ا

904،:المجرصان

04:!فط

،901،731،171،(؟)07:تبالاص

091+،022،222،422

473:ثبضرا

73:طحنأ

41طوبة:

212-177،213:طوطم

404،(261شهوعا)3،:ةفى

124،224،324

17:بئطرعا

483:صصعبومرصعا

962،573:مصعج

452،292-152:صا

583،638،713:يةعس!

904،734

604

193
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عفاند:901-89،99،101،701-69،

011-111،118-121،014،،142

148-015،164155،174،081-

181،918،291،367936-،11،

-414941،

292،392:باب(،)حم!نعن

652،372،292:(تهفاد!اوء)عر،ب

604:ت!مأعخ

591:عنجة

I،591:مجتى ? A

3،937لاا:(جمءقي)عو

(أي،د،!حباظر)026:الطوافعد

13-03:عةراوالهةرعون

27،761،392،073،483:فا!طين

،69،111،161،171:وعمارةفن

241،021،134-135،138،

241-431،481،45l،

57186 ، % 73 - 1 96 ، 1 66 ، 1 6 -- I-

187،291،2 1 4 ، 1 59 - f14-

،22؟،172،912،222،252

271،928-392-792،603-

131،231،431،376،378،

937،535،935،364-365-

367-426 - 4 25 ، 4 20 - tin،

438 - try

ومقابر(3نماراجع)

193،،292،392،336،037:يخنقيا

جل(راجع)693

"ro،تاو

257،273:-عناى

373،384:ن!إ.

35،132،34،604:نةط

236-234:الملوكنوانم

43:نوص

63:ةقوص

54:وءبحم!

332،262،562-571،132:بةبها

073،543،743،373،473،634:بهَ!

193:ءما

79،392:كرت

33،96،07:أبوكوم

4،2:البهدل!؟-.ت

14:(كيهك)بماك

1،3،31:(تهاقاتْوغافاداء-)بم!ة

7:!هون

203:عةباالوحة

،52،92،641،741،981-22:ليبا

722،173،873،673،083

+66يةيفلواز

(631:ةط)743،253:عتما

203،632،243،004،+732:.لبنونط

104،404

002،413:م!ور

-043،763،963،937:امالأهصنون

083،

31:كيمة.دق

928،361:مجا

9،344-7:(مجدو!مجرو)

223:ناوىتنحا

983:(معخر)مخر

11-1:اصص ، 101 ، 81 CV

018.،1،441"11:اكبعص ، 1 64 - '1 l

r I 2 - 34 1 ، 326 ، IA% - % AV 6 1Al

،037،314

132،423:عخصس

93:شعص I crAl c rAt

49،201،611،147-39:ماكن

481،521-1 75 - 174 ، 1 5 r،

288،928،903،331،353،436

404:ستى

36:مخة r

24:سرى

5Ir116rةمذ

28،365:صبهة

04:ثول

662،882،592،692،603:تواسث!
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01-5:(تهادفااوشر)مصر

903،923،043،103،663:شالنعابد

،053-923،043،943:دىالوامعبد

563،663،524

82،563:معنجة

172:ىمطر

952:ةمفد

-69،701،801،611،671:برمقا

c + r I I ?!rc cY? -V TAr4 1 A Y 6 1 V A

'frrCfVACrVl9raA6rt،

002،271:النبلمقيهاكى

4436:رعممت ، 4 r

r!1،402:ملوى

323،325:خوفومنحة

،(افىكأالمذهب)192-73،092:منف

f I A A1Tcr!rclArC

63:دنقا

93:نوف

953-653،753-403:رعون!

302-152:نهما

43،324،424:موتو

56:تيرموت

83،382:رهيهْيت

73،523،723:ومبد

63:مير

؟512،322،95،(2ضةصا)2:مين

try:تب!فرنبناخت

428،942:!موتوحوت)رعناوىنب

-714،234،442:)توحوف(رعحبةنب

426،427

+324،624:(حوتبتوء)وع!وشب

003،913:ءانب

!932ثةحما)133،583:(-:ةرو)عتمانب

+992:(ذدلاومزا)رختلر

891،52،363:حت.؟ت

32،112،082:(بص!ا)ضزب

672،082:(بئنط)نخه

9:ضض ، 2 2 0 ، 3 1 9 ، 2 1 0 ، 2 0 8 ، 1 AT2لأ،

!TAt'YA

991،973:ندية

444

224-023،102-302:مرص

-rrr:قررحو rrr

204:قركارع

273:يركارعنفر

204:قركاوحور

Val،+231:ةدنتا

231،861،791،472:نو!ت

003،103،303،331:حابماعتق

691،228،285:(!)نيت

104-004:(ندوكربس)إقرق.ث

021:نبو

254:يبتىبو

4:هانور l

r:هقو A r

35،938 : 253-اءيةَ"

93:*وارة

63:هور

(21)عاس!244:ورابوللو5

51:)لغة(ذهوسو

67:هولو-!ن

028:نبولبسهيراكو

!ا2،22!ا8،286،923،1!ا:هبرودوت

84،241:ه!-وس

204:كارعواج

562،162،292:(تهادفاوءس)ا!ىو

try!ا.7(عائفا)عغواح C
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...............لأسفلاالقديمالمجرىالدهرفى-ج

...............لأوسطا
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ئصهوخصااليلئيةمظاهصه-أ

ورعبهالحبوانبيهقى-ا

الحِرَفية

فضلومدى-أهلهاحياةفىوأفىها-اليهاالامتداءعوامل)الزراعة-2
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لتاريخيةاالصصور

السادسالفصل

الصةصةرنم

00000000000000000000000000000231ومصادرهاالناريخيةالعصورمقدمات
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32136-...................................الرابعةالأسةع!رفى-ب I
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ته-عدجدفرعومشكل-س!ةوالسيايةلمعمارائصهوخصاعدخوفو-رجية!لاا
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الع!فتر?

362-00000000000000000000000000038ا!ل،مسهْالأسغعصرئ-
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